
NIEUWSBRIEF MARX (mei 2022-2) 

 
Beste donateur, 
 
We maken roerige tijden mee. Ons wereldbeeld van vrede en veiligheid is danig verstoord vanwege het 
oorlogsgeweld in “ons” Europa. 
Nadat we een tweetal nieuwsflitsen en audio opnamen hebben verzonden en laten horen om u zo snel mogelijk te 
kunnen informeren omtrent de gemeente in Marx, is het nu weer tijd voor een nieuwsbrief. 
 
Jakob en Irina 
Op vrijdag 8 april zijn Jakob en Irina met een volgepakte auto vertrokken naar Marx. In eerste instantie ging hun 
voorkeur uit om met het vliegtuig terug te keren omdat er nogal wat moeilijkheden werden verwacht van controles 
onderweg, met name in Rusland zelf. 
Auto’s met een buitenlands kenteken worden vaker en strenger gecontroleerd. 
De reis ging via Letland omdat ook Belarus (Wit Rusland) vermeden moest worden. 
Na een oponthoud bij de Russische grens van 7 uur hebben ze redelijk ongestoord verder kunnen reizen. Na 
drieënhalve dag kwamen zij aan in Marx. 
De vreugde in de gemeente was groot dat Jakob en 
Irina weer terug waren en zo het Paasfeest met 
hen kon vieren. 
 
Pasen 
Van de paasviering hebben we alleen foto’s 
toegestuurd gekregen. Er waren weer diverse 
optredens van gemeenteleden op het gebied van 
muziek, zang en toneelspel. Na afloop kon men 
aanschuiven voor een gezellige maaltijd. 
 
 
 
         

                      
 

                    
 
 



Liturgisch centrum en antependia 
Tijdens de afwezigheid van Jakob is er flink doorgewerkt aan het liturgisch centrum. We zien een nieuw doopvont, 
kaarsenstandaard en ook de tafel en het katheder zijn af. 
Op het rode antependium na zijn alle liturgische kleden ook klaar, er is zelfs een prachtige kast getimmerd om de 
kleden netjes op te bergen.   
 

                          
 
Diaconie 
Hoewel de terugreis per auto een hele onderneming was is Irina heel blij dat zij nu zelf vervoer heeft. 
Dit geeft haar veel meer bewegingsvrijheid bij het uitoefenen van haar diaconale werk. De hulpverstrekkende 
gemeenteleden hebben sturing nodig en richten zich daarin tot Irina en Jakob.  
De hulpvraag is groot.  
In Rusland bestaat geen verzekering voor langdurige zorg en er is geen overheidssteun.  
Particuliere hulp kunnen de meeste mensen niet betalen. 
Jakob vertelde over een vrouw uit één van de dorpsgemeenschappen. Ze is bedlegerig maar het bed en matras zijn 
totaal versleten. Jakob kon niet blijven toekijken en heeft het laatste geld dat hij voor Kerst kreeg gebruikt om deze 
situatie te verhelpen. Verder is er een aantal ouderen die ook langdurige thuiszorg ontvangen via de kerk. 
 
Dat diaconale zorg Jakob en Irina na aan het hart ligt is duidelijk. 
Jakob heeft dan ook grote plannen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt in Rusland. 
Vlakbij de kerk is een perceel grond te koop waarop Jakob, na aanschaf, graag een gemeenschapscentrum wil 
bouwen voor verschillende functies: ruimtes voor catechese en andere kerkelijke activiteiten, gastenkamers voor 
bezoekers om inkomsten te genereren en ook een diaconieafdeling en een kamer als hospice. 
Het contact met de katholiek parochie is goed en op diaconaal gebied kan men elkaar versterken. 
De burgemeester van Marx staat welwillend tegenover deze plannen en heeft Jakob zijn medewerking toegezegd op 
het gebied van vergunningen maar tegelijkertijd meegedeeld dat er op financieel gebied niet kan worden aangeklopt 
bij de overheid. 
 
Kleine dictators 
Voor de aanschaf van de grond en de bouw van een gemeenschapscentrum wil Jakob niet afhankelijk zijn van Victor 
Schmidt zodat deze niet kan dicteren hoe het huis gebruikt moet worden. Hoewel het door deze man financieel 
mogelijk was om de kerk te herbouwen blijkt hij toch in veel dingen een stem te willen hebben. In een vorige brief 
schreven we over vervanging van de kerkbanken. Dhr. Schmidt wil persé het model kerkbanken zoals die in de Petrus 
en Paulus kerk in Moskou worden gebruikt. De procedure is verder onduidelijk dus het zal nog wel even duren. 
De directrice van de muziekschool, de vrouw van de vorige predikant Wolodja Rodikov, hanteert ook een 
aannamesysteem van kinderen waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. Kinderen van wie de ouders een functie 
binnen de kerk hebben, worden niet toegelaten op de muziekschool. 
 



Predikantenopleiding 
In september 2021 is de Lutherse Kerk in Rusland een proefproject gestart om jonge predikanten uit eigen gelederen 
op te leiden. Er zijn twee groepen gestart:  
Eén ten westen van de Oeral: ELKER= Evangelisch Lutherse Kerk van Europees Rusland onder leiding van Provoost 
Andrej Dzamgarov. 
En één ten oosten van de Oeral: ELKUSFO= Evangelisch Lutherse Kerk Oeral, Siberië en Verre Oosten onder leiding 
van bisschop Scheiermann. 
Jakob heeft drie deelnemers onder zijn hoede en aan het eind van een semester komen ze bijeen voor een 
praktijkseminarie van een week. 
De studenten maken liturgieën, preken en bijbelstudies voor volwassenen en kinderen. 
Victor Damsen, een oud-student van Jakob, is tijdens advent 2021 ingewijd en aangewezen als Jakobs vervanger. 
Het eerste praktijkseminarie heeft in januari plaatsgevonden in Saratov en in Omsk. 
Het verslag van bisschop Scheiermann om het eerste seminarie te leiden leest als een kerstverhaal van de 
zondagsschool: een vliegtuig dat niet in Omsk landt maar 600 km. verderop in Novosibirsk en dan maar hopen en 
bidden dat er nog een mogelijkheid is om naar Omsk te gaan. Gelukkig kon hij toch nog een gedeelte van het 
seminarie bijwonen en heeft hij zijn verdere tijd benut om per bus, trein en auto diverse gemeenten te bezoeken en 
voor te gaan in kerkdiensten. 
 
Zomerkampen 
De planning is dat er ook dit jaar diverse zomerkampen gehouden zullen worden. De Adviesraad voor de Wolga 
verstrekt subsidie om de kosten voor voedsel en dergelijke te dekken. 
Jakob vertelde dat de kano’s in slechte staat zijn en vervangen moeten worden. Er is een extra subsidieaanvraag 
gedaan bij de Adviesraad.  
Het is momenteel niet mogelijk voor ons om geld over te maken voor de kampen. Voor Jakob dus een hele uitdaging 
om de kampen voor de gezinnen en jongeren ook met minder geld tot een succes te maken. 
 
Vanuit de werkgroep 
Aan Jakob en Irina is € 350,= verstrekt als tegemoetkoming in de reiskosten om vanuit Duitsland weer in Marx te 
komen. We zijn dankbaar dat Helga en Werner Gubatz dit contant aan hen konden overdragen. 
 
Aan de kerkenraad is gevraagd of de werkgroep jaarlijks adventskaarsen en eventueel andere artikelen mag gaan 
verkopen ten behoeve van kerstpakketten voor Marx. We hebben daar goedkeuring voor ontvangen en zullen in de 
weken voor advent deze te koop aanbieden. 
 
Door “natuurlijk verloop” neemt ons donateursaantal langzaam af. We kijken op welke manier we het aantal 
donateurs kunnen laten toenemen. Misschien wilt u, als trouwe donateur, ook eens een goed woordje doen bij 
vrienden en kennissen voor dit diaconale project. 
 
We sluiten af met u de hartelijke groeten over te brengen van Jakob en Irina Rüb en Werner en Helga Gubatz, die 
weer ontzettend veel werk in alle berichtgeving hebben gestopt. 
 

  

                                             Christus sprach zu den Emmaus-Jüngern (Lukas 24, 46-47)  

So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird  

und auferstehen von den Toten am dritten Tage; 

 und dass gepredigt wird in seinem Namen  

Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. 

 
 
 
 
 


