
NIEUWSBRIEF MARX (juli 2022-3) 

 
Beste donateur, 
 
“Don’t mention the war”. 
In de jaren ’70 comedy “Fawlty Towers” over het reilen en zeilen van een pension aan de Engelse zuidkust, krijgt de 
eigenaar Basil, dit te horen van zijn echtgenote Sybil, als er Duitse gasten komen logeren…. 
Deze zin speelt regelmatig door mijn hoofd als we bericht ontvangen van ds. Jakob Rüb uit Marx. 
In app- en telefooncontact wordt alleen gepraat over het gemeenteleven om Jakob niet in de problemen te brengen. 
Om deze reden sturen we ook onze nieuwsbrieven niet meer aan hem door. 
 
We weten dat: 
Vanuit de kerk in Marx er één Russische soldaat is begraven. Deze 21-jarige jongen is als kind gedoopt in de kerk van 
Marx. Jakob heeft de dienst geleid en hij verwoordde het als volgt: 
Am 8 Mai hatten wir in der Kirche, nach dem regulären Gottesdienst eine Trauerfeier gehabt.  
Ein junger Mann namens Daniel Fallmann, 21 Jahre, der in unserer Kirche getauft wurde,  
ist in der Ukraine während seines Einsatzes in der Spezialoperation gefallen. 
 
In de burgerlijke gemeente Marx is opvang geboden aan 500 Oekraïners uit de Donbas. 
 
Jakob en Irina 
Begin april is er een neef van Jakob met zijn vrouw en jongste zoon geëmigreerd naar Marx. Alexander Rüb heeft 
vorig jaar al meegeholpen met de zomerkampen en het gezin heeft zich nu gevestigd in Marx. 

Alexander is met Hemelvaartsdag als prediker bevestigd en 
zal voornamelijk het werk van Jakob overnemen in de  
omliggende dorpsgemeenten.  
Met Pinksteren hing ook het rode antependium aan de 
kansel en de liturgische tafel. We maken hieruit op dat het 
project succesvol is afgerond. 
 
 
 
 
 
 
Op de foto ziet u, behalve Jakob en een zangeres, links neef 
Benjamin (zoon van) en rechts neef Alexander. 

 
Gemeente 
Ook dit jaar is er op Drievuldigheidszondag (Trinitatis = eerste zondag na Pinksteren) open dag gehouden om 
belangstellenden kennis te laten maken met de gemeente en het gemeentewerk. 
De boekhoudster van de kerk had al in 2019 plannen om naar Duitsland te verhuizen. Jakob werd daar bij zijn 
aantreden al direct mee geconfronteerd. Gelukkig heeft Oksana nu een vaste baan aangeboden gekregen bij 
Alexander Schmidt (voorzitter kerkenraad) en ziet geen reden meer om te emigreren. Zij blijft haar werk voor de 
kerk doen. 
Voormalig kinderarts Sinaïde heeft zich in de periode na het vertrek van ds. Wolodja Rodikov, als bindende factor 
van de gemeente geprofileerd en is Jakob en Irina tot grote steun. Zij had ook toegang tot de jeugdgevangenis in 
Marx. 
Helaas is haar lichamelijke toestand dusdanig verslechterd dat zij amper meer kan lopen. Ze “bemant” nu de 
telefooncentrale van de kerk. Ze coördineert de autorijdienst naar de kerk en ook andere vervoersaanvragen. Verder 
houdt ze telefonisch contact met gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen. 
Victor Schmidt verraste Jakob na een kerkdienst door te vertellen dat hij het stuk grond heeft aangekocht voor het 
diaconaal centrum. Zijn zoon Alexander regelt de vergunningen voor de bouw, brandveiligheid en 
nutsvoorzieningen. 
Jakob verwacht dat het nog zeker een jaar zal duren voor er gebouwd kan worden. Hij hoopt ook dat hij externe 
gelden kan aanboren zodat hij niet volledig afhankelijk is van Victor Schmidt. 



 
 
 
 
 
Zomerkampen 
Met de Lutherse- en Katholieke kerken uit Marx en Saratov zijn er weer een fietstocht, een kanokamp en een 
familiekamp georganiseerd. 
De fietstocht startte dit jaar in de Katholieke kerk van Marx en voerde naar de ruïne van de Evangelisch-Lutherse 
kerk in Podstepnoe (vroeger: Rosenheim). 
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Tot slot 
In onze vorige brief lieten wij u weten dat het momenteel niet mogelijk is om geld over te maken naar Rusland 
vanwege de sancties. Geld overmaken is alleen mogelijk via landen zoals Kazachstan en Oezbekistan. Dit is geen 
optie voor ons. Bovendien is de wisselkoers van de roebel sterk gestegen. 
Met Werner Gubatz, Sternkirchegemeinde Potsdam, onderzoeken we de mogelijkheden om aan onze financiële 
“verplichtingen” ten opzichte van de gemeente in Marx te voldoen. 
 
Ondertussen is de werkgroep bezig met de voorbereiding van de actie “Winter aan de Wolga” ten bate van de 
kerstpakketten voor de sociaal zwakkeren in Marx. 
In november starten we met de verkoop van adventskaarsen en wellicht staat er voor de maand oktober een 
filmavond op het programma. Via ons kerkblad Samen en de zondagsbrieven zullen we u hierover te zijner tijd 
verder informeren. 
 
Nieuw voor u, en ons, is dat wij voortaan aan het einde van de nieuwsbrief het banknummer zullen vermelden voor 
het overmaken van de donaties en andere giften. Wij begrepen dat “we” financieel toch moeilijk te vinden zijn. 
 
Rest ons nog om u een heerlijke zomer toe te wensen met de woorden uit Spreuken 13-2 

Wie iets goeds zegt, voedt zich met Zijn woorden 
Wie onbetrouwbaar is, hongert naar geweld 

                         
 
Voor het financieel steunen van het diaconaal project Marx kunt u geld overmaken naar: 
College van Diakenen PG De Hoeksteen o.v.v. Marx     IBAN: NL 95 ABNA 05 26 11 64 71 
Overige informatie vindt u op de website: https://www.pg-dehoeksteen.nl/marx/ 

https://www.pg-dehoeksteen.nl/marx/

