
VRIENDENKRING MARX 

Nu het jaar 2021 al enige tijd achter ons ligt willen wij u graag informeren over de inkomsten en 
uitgaven in het voorbije jaar. Onderstaande tabel heeft alleen betrekking op de financiën van de 
Vriendenkring Marx in Schoonhoven. 

 

Inkomsten boekjaar 2021 Uitgaven boekjaar 2021 

Donaties                                         €     4.223.32 
Giften algemeen                        €        300,00 
Kerstnachtdienstcollecte          €        600,00 
Loterij                                           €     1.295,00 
Kerstartikelen                              €      2.753,50 
Giften i.h.k.v. Acties                  €         322,50 

 

                

 
Totaal inkomsten in 2021      €     9.494,32 

 

Structurele steun aan Marx       €     4.000,00 
Kerstpakketten voor Marx          €     1.200,00 
Antependia voor Marx                €        461,16 
Inkoop Scherfengelen                  €     1.524,95 
Inkoop Kerststerren                    €         440,98 
Inkoop Kaarsen                            €         537,24 
Bankkosten                                    €           50,00 
Bloemen                                        €           26,00 
Kosten loterij                                €         169,04 

 
Totaal uitgaven in 2021              €     8.409,37 

 
Dankzij de steun van onze  donateurs alsmede de hartverwarmende betrokkenheid  van velen in 
onze Gemeente hebben wij het leven en werken in de Gemeente in Marx nog beter mogelijk 
kunnen maken dan in enig ander jaar. 
Wij zijn als Werkgroep Marx in Schoonhoven heel blij met dit resultaat en willen onze dank 
uitspreken aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 
Ook in het voorbije jaar is het aantal gemeenteleden in Marx gestaag gegroeid en werden de 
diensten goed bezocht, waarbij er ook weer vertrouwde gezichten te zien waren van mensen die de 
kerk lang niet hadden bezocht. 
Aan 16 mensen, waaronder twee jongeren, heeft ds. Jakob Rüb belijdeniscatechisatie gegeven en zij 
hebben  belijdenis gedaan van hun geloof op de eerste Adventszondag. 
Succesvol waren ook de zomervakantiekampen voor jongeren en volwassenen die Jakob in het 
afgelopen jaar heeft georganiseerd. 

 
Mede door de steun vanuit onze Gemeente konden in  Marx  in december 150 kerstpakketten 
worden bezorgd bij mensen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken. De Kerstdagen kregen 
voor hen meer glans. 
Terugkijkend op het jaar 2021 kunnen we vaststellen dat het goed gaat met de Gemeente in Marx. 
Het werk van Jakob, daarbij gesteund door zijn vrouw Irina, was succesvol en zegenrijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sinds enige weken is alles veranderd vanwege de 
verschrikkelijke aanval van Rusland op Oekraïne. 
De Russische bevolking krijgt maar zeer beperkt te horen wat 
er aan de hand is. Het enige wat zij op dit moment van 
schrijven merken is dat men geen geld meer kan opnemen. 
Jakob en Irina bevinden zich momenteel in Duitsland bij hun 
kinderen en kleinkind. 
Hoewel zij zeker van plan zijn om terug te gaan naar Marx is er 
veel onzeker. 
Toch willen wij ook dit jaar met uw hulp onze steun aan de 
Gemeente in Marx voortzetten. Het is wellicht meer nodig dan 
ooit sinds wij 26 jaar geleden met dit diaconale project 
begonnen. 

 
Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over dit prachtige 
diaconale project of u zich wilt aanmelden als donateur  kunt u 
contact opnemen met de Werkgroep Marx in Schoonhoven, 

bestaande uit Jozien Hoogeweij, Chris van    Leeuwen, Jannie Poot, Aad de Winter en Henk van 
Riemsdijk.  
Ook op de website van onze Gemeente kunt u veel informatie vinden.  
 
Wij ontmoeten u graag! 

 

 

 

 

 


