
NIEUWSBRIEF MARX (januari 2023-1) 

 

Beste donateur, 
 
Catharinastadt-Marxstadt-Marx! 
De van oorsprong Duitse prinses en latere keizerin Catharina de Grote schreef in 1762 een manifest om alle 
buitenlanders (behalve Joden!?) te verleiden tot emigratie naar Rusland. Alleen al in de Wolga-regio worden er 106 
kolonies gesticht, waaronder de door de Evangelische Broeders gestichte Sarepta-kolonie aan een zijrivier van de 
Wolga. Als belangrijkste kolonie in de Wolga-regio wordt echter Catharinastadt genoemd, op 27 augustus 1766 
gesticht door Baron Beauregard (bron: Wolgadeutsche.net). 
Politieke omwentelingen met oorlogen, hongersnoden en deportaties hebben tot gevolg dat we Catharinastadt 
tegenwoordig kennen als Marx. 
Wat niet veranderd is, is dat er nog steeds kerken zijn waar Gods woord verkondigd kan worden, hoewel de zorgen 
groot zijn om het voortbestaan van de Evangelisch Lutherse Kerken in Rusland. 
 
ELKR (Evangelisch-Lutherse Kerk Rusland) 
Even voor kerst ontvingen we een uitgebreid 
bericht van Helga en Werner Gubatz over Jakob 
Rüb en zijn werkzaamheden. 
Tijdens de synode van de ELKR in september  
(zie nieuwsbrief 2022-4) is Ds. Andrej 
Dzjamgarov benoemd tot bisschop.  
De inwijding vond plaats in Sint Petersburg. 
Jakob en de voorzitter van de kerkenraad van 
Marx, Aleksander Schmidt, waren er bij. 
Op de groepsfoto staan zij links vooraan. 
Bisschop Dzjamgarov is verantwoordelijk voor 
de Lutherse kerken in heel Zuid-Rusland.   
 
 
 

     
 



 
Tijdens ons verblijf in Marx in 2019 hebben we bijna dagelijks opgetrokken met ds. Andrej Dzjamgarov en we zagen 
toen al dat Jakob en Andrej goed met elkaar konden opschieten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe 
bisschop Jakob vroeg om hem te vergezellen voor visitatie van gemeenten in zijn regio. Een regio met reisafstanden 
van vele honderden kilometers. 
We vatten de indrukken samen van de gemaakte reis door het Wolgagebied van Sarepta (500 km. van Marx) tot 
Astrakhan (900 km. van Marx) bij de Kaspische Zee.                                                                     
Sarepta: predikant vertrokken naar Duitsland, schoonmoeder heeft de leiding over de gemeente, echter zonder veel 
kennis van zaken. 
Kamyschin: predikant vertrokken naar Duitsland. Bouw van een gebedshuis duurt al 10 jaar, alleen predikant was op 
de hoogte van bouwwerkzaamheden en samenhangende problemen. 
Lebjaschje: geen predikant, de kleine gemeente komt samen in een zomerhuisje. 
Elista: registratie van de congregatie is ingetrokken omdat er geen plaats voor samenkomst is. 
Astrakhan: bezoek met de predikant aan het diaconaal centrum  voor gehandicapte kinderen is een mislukking. 
Er zijn geen kinderen en of het centrum nog functioneert blijft een open vraag. 
 
De teleurstellende reis had zijn weerslag op de gezondheid van bisschop Dzjamgarov. Hij werd getroffen door een 
beroerte. Jakob kon eerste hulp verlenen en vervoer naar het ziekenhuis regelen. Nadat Andrej’s vrouw 
overgekomen was, is Jakob teruggekeerd naar Marx. 
 
Gemeente 
Intussen was Irina met enkele vrouwen uit de 
gemeente begonnen met de voorbereiding van de 
kerstpakketten. 
Door inflatie en sancties zijn de pakketten een stuk 
duurder uitgevallen dan vorige jaren.  
Elk pakket bevat 17 artikelen, waaronder suiker, 
boekweit, rijst, havermout, koffie, thee en olie,  
ter waarde van € 50,= 
Behalve pakketten voor ouderen zijn er ook 
pakketten samengesteld voor moeilijk opvoedbare 
jongeren die in een internaat verblijven, de 
voormalige jeugdgevangenis. 
Helaas is een bezoek aan het revalidatiecentrum 
voor gehandicapte kinderen afgewezen…. 
       
        

              
 
 
 
 



Voor de kinderen uit de eigen gemeente werd er een middag georganiseerd om gezamenlijk kerstkoekjes te bakken. 
Dit levert ook dit jaar weer gezellige foto’s op. 
Op de foto rechtsonder ziet u, naast Irina, Olga Dzjamgarova de vrouw van de bisschop. Wij concluderen daaruit dat 
het naar alle waarschijnlijkheid de goede kant op gaat met de gezondheid van Andrej, mede doordat Jakob goede 
hoop had op herstel. 

     
 

     
 
Vanuit de werkgroep 
Met gemengde gevoelens kijken we terug op het jaar 2022. Het begin van een afschuwelijke oorlog op 23 februari in 
Oekraïne door Poetin en zijn vazallen schokte en schokt ons. De berichtgeving van Jakob die toch wat “oppervlakkig” 
aandoet, de zorgen rondom het voortbestaan van de Evangelisch Lutherse Kerk in het Wolgagebied zijn zo de 
sombere gedachten die er heersen, maar……wat hebben we weer op u als donateur en gemeentelid kunnen 
rekenen! 
De acties waren een groot financieel succes en we zijn heel dankbaar voor het prachtige bedrag van de 
kerstnachtdienstcollecte van € 745,46. Een uitgebreide financiële verantwoording kunt u tegemoet zien in ons 
kerkblad Samen. 
We kijken vooruit naar het jaar 2023 met onderstaande tekst:  
 

 
“Vertrouw op de Heer en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig”. 

Psalm 37: 3 
 

 
 
 
 
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/

