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LATVIEŠU EV.- LUT. 
APVIENOTĀ DRAUDZE 

KALAMAZŪ  
Apkārtraksts Nr. 81                 ____   2014. g. 19. novembrī___  

 
 

Pateicība, maiņas, gaidīšana un kaut kas jauns ! 
 
    Katru gadu, novembra beigās, mēs, kopā ar visu Ameriku,  atzīmējam pateicības dienu – 
Thanksgiving.  Sanākam kopā ar ģimeni un tuviem draugiem,  paēdam bagātīgu maltīti, un 
pārrunājam visu kas ir bijis labs, un varbūt arī ne tik labs, pēdējā gadā, un, cerams, izsakam pateicību 
Dievam par visu Viņa  svētību ko ikkatrs esam saņēmuši.   Arī kā draudzei mums ir tik  daudz  par 
ko Dievam pateikties. Draudze, it sevišķi vadība, ir  pārdzīvojusi  ievērojami grūtu gadu, bet tomēr 
esam varējuši izpildīt mūsu kopīgo vēlēšanos – kaut bez pilnlaika mācītāja, noturēt dievkalpojumu ik 
katru svētdienu! Esam bijuši svētīti, ka varējām uzklausīt  trīspadsmit  viesu mācītājus, no ikkatra 
saņemot īpašu  un citādāku svētību .  Pateicība Dievam  un sirsnīgs paldies visiem trīspadsmit viesu 
mācītājiem! 
 
    Tomēr, šis kalendara laiks arī ir saistīts ar maiņām, gaidīšanu un jaunumiem.  Baznīcas gadā, 
maiņa notiek ar Mūžības svētdienu, 23. novembrī, kad beidzas baznīcas gads un  sākas jaunais.   30. 
novembris ir pirmais advents – gaidīšanas laiks vai pat pretīm nākšanas  laiks, kad Dievs satiekas ar 
cilvēkiem.  Mēs, kristieši, gaidam uz  mūsu Pestītāja Jēzus Kristus  piedzimšanas svētkiem.  Un mēs 
visi,  ik katrs, savā veidā sagaidīsim jauno 2015. gadu.  Jauns gads, jaunas cerības, varbūt pat jaunas 
dzīves rezolūcijas.  Mēs iziesim no bijušā, un ieiesim kaut kur jaunā, nezināmā. 
 
    Mīļie draudzes locekļi, vai tas pašreiz, šinī laikā,  īpaši neraksturo arī mūsu draudzi?  Mēs 
pārdzīvojām maiņu arī draudzes dzīvē.  Un mēs, varbūt pat nepacietīgi,  gaidam uz mūsu jauno 
draudzes mācītāju, mūsu jauno garīgo ganu, un jaunu posmu  mūsu draudzes dzīvē !  Latviešiem ir 
teiciens – „labs nāk ar gaidīšanu”. Mūsu gaidīšana beigsies, un draudzes jaunais posmis sāksies 11. 
janvārī, kad māc. Aija Graham novadīs  savu  pirmo dievkalpojumu kā mūsu pilna laika mācītāja un 
garīgais gans.  Esmu ļoti drošs , ka mēs visi, katrā ziņā lielākā daļa,  ceram, un pat sagaidam, ka māc. 
Aija varēs  izpildīt visu ko mēs vēlētos, un varbūt arī pat kādu brīnumu. Varu liecināt, ka viņa cītīgi 
rūpēsies par mūsu draudzi, lai jaunais draudzes posms būtu raksturots kā aktīvs, dzīvs, un prieka 
pilns! Bet, lūdzu visiem atgādināt , ka māc. Aija arī ir cerībā , ka mēs viņu un viņas ģimeni 
pieņemam un saprotam  tik pat sirsnīgi, atklāti un mīlīgi, kā viņa to darīs ar mums.  Dievs ir mūsu 
draudzi svētījis ar jaunu garīgo ganu- pateicība Viņam ! Draudze ir pārdzīvojusi lielu maiņu.  Mūsu 
gaidīšana  ir atmaksājusies !   Dievs ir mūsu draudzi sargājis.  Mūsu pienākums kopīgi ar jauno 
mācītāju  ir sadarboties, atbalstīt un mīlēt vienam otru un piedalīties draudzes dzīvē.  Draudze ir 
ģimene. Tā ģimene, kas kopīgi lūdz Dievu, arī paliek kopā ! 
 
    Izsaku draudzei sirsnīgu paldies par Jūsu pacietību un novēlu visiem  gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus un Dieva svētītu 2015. gadu ! 
 
Uģis Grīnbergs 

*** 
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Pieminam mūžībā aizsauktos draudzes locekļus 

† 
 
    
      MARIJA DOKS, dzim. Namatēvs   mirusi  2014. g. 24. augustā 95 gadu vecumā  
      VILIS MIĶELSONS     miris 2014. g. 16. septembrī 96 gadu vecumā 
       INDULIS KĀPS    miris 2014. g. 13. oktōbrī  93 gadu vecumā 
               
    
 

 
 

*** 
 

Draudzes priekšnieka ziņojums 
 
-  12. oktobra ārkārtes pilnsapulcē, ar 96% atbalstu, draudze atbalstīja valdes ieteikumu aicināt māc. 
Aiju Graham par draudzes pilnlaika mācītāju un garīgo ganu.  Ar savu klātbūtni vai pilnvarām, 
locekļi izrādīja interesi draudzes nākotnē. Māc. Graham ir akceptējusi mūsu aicinājumu,  esam 
izstrādājuši darba līgumu starp draudzi un mācītāju un vienojušies par mūsu abu pienākumiem.  
Māc. Graham izpildīs savus pienākumus pret tagadējo draudzi, un sāks kalpot mūsu draudzei ar 10. 
janvāri.  Ceru, ka mēs visi izrādīsim cieņu, respektu un mīlestību pret māc. Graham un viņas ģimeni. 
 Kā jau esam ziņojuši, Graham ģimene pašlaik  turpinās vēl dzīvot East Lansingas pilsētā.  Biroja 
stundas tiks izziņotas kad kalpošana sāksies.  
- Piedalījos un pārstāvēju draudzi  LELBAs XIV sinodē Milvokos.  Ar balsošanas mandātiem 
piedalījās 33 garīdznieki un 44 laicīgi delegāti.   Jau pirms sinodes, tika izziņots, ka prāv. Lauma 
Zušēvica tika iebalsota kā nākamā archibīskape.  Sinode, par jauno LELBAs  prezidentu ievēlēja 
prāv. Gunāru Lazdiņu.  Sinode bija ļoti labi organizēta, un ņemot vērā prāv. Laumas vēsturisko jauno 
amatu, viņas aiziešanu no LELBAs prezidentes amata, un arch. E. Rozīša pēdējo sinodi kā 
archibīskapu, sinodes gaisotne bija ļoti emocionāla.  Referāti un diskusijas bija vērtīgas, un 
dievkalpojumi bija ļoti iespaidīgi.  
- Kā katru gadu, lūdzam atbalstīt LELBAs Palīdzības nozares darbību ar ziedojumu Ziemsvētku 
akcijai.  Apkārtraksta beigās pievienota vēstule no Palīdzības fonda vadītājas māc. Birutas  Puiķes-
Wilson. 
- Draudzes 25. janvāra pilnsapulces darba kārtība, kas atrodama šai apkārtrakstā,  varat redzēt 
paredzēto balsošanu par satversmes  maiņām.  Satversmes komisija ir cītīgi piestrādājusi lai varētu 
proponēt maiņas kas labāk atspoguļo draudzes darbību.  Par satversmes maiņām var balsot tikai ja 
pilnsapulcē piedalas kvorums, tātad lūdzam Jūsu piedalīšanos.  Tuvāka informācija tiks izziņota 
pirms pilnsapulces 
- Gada beigas tuvojas, un tā arī mūsu drauzes budžeta gads.  Atgādinam un lūdzam visiem nokārtot 
savu solījumu  draudzes atbalstam. 
 
Uģis Grīnbergs – draudzes priekšnieks 

--- 
 
. 
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Kasiera ziņojums / Treasurer’s Report 
Ir atkal pienācis brīdis visiem draudzes locekļiem savus solītos draudzes uzturēšanas 

ziedojumus par šo gadu samaksāt. Draudze savu gada darbību noslēdz ar 31. decembri.  Ikviens 
ziedotājs jaunā gada sākumā saņems pārskatu par visiem viņa ziedojumiem draudzei. Liels paldies 
tiem kas savus solījumus ir jau nokārtojuši.  

Again at this time of year, we ask all our members to complete their pledge payments for the 
current year, since the financial records are closed on December 31. During first weeks of January, 
everyone will receive a detailed report of their pledge and other donations. We thank those who have 
fulfilled their pledge commitments.   

Budžeta izpildījums uz 12. novembri 2014  -  Budget status as of November 12, 2014: 
 

2014. g. draudzes budžets - 2014 church Budget:   $ 80,000    

Pašreizējie draudzes ienākumi - Current income:   $ 59,350 

Pašreizējie draudzes izdevumi - Current expenses:   $ 43,447  

Ziedojumi - Donations 
Viļa Miķelsona piemiņai / In memory of - $65 
Aldonis &Rūta Mežsēts; Jana Cāzers; 
 
Marijas Doks piemiņai / In memory of - $700 
Vija Doks; Miķelis & Lilita Austriņš; Jānis Pone; Aira Lielzuika; Gvido & Rasa Auziņš; Māris 
Antons & Ilze Bērziņš; 
 
Paldies visiem ziedotājiem!/ Thanks to all contributors! 
Dzintars Abuls 

--- 
 
 
 
 

Dāmu komitejas ziņojums 
Ziņojums Draudzes 2014. g. novembŗa apkārtrakstam 

 
Kopš pēdējā apkārtraksta notika divas Dāmu komitejas valdes sēdes: 17. septembrī un 5. 
novembrī.  
 
1. Pateicības saņemtas noLailas Kalniņas, Kalamazū latviešu skolas pārzines par 

Draudzīgā aicinājuma ziedojumu, no „Zvanniekiem” par $500 ziedojumu, no Loaves 
& Fishes par pārtikas ziedojumiem augustā (38 mārc.) un septembrī (48 mārc.) un 
no Gitas Grīviņas (ar ziedojumu). Ilze Šīmane nosūtījusi pateicības vēstuli Gaŗezera 
administrātoram par atļauju draudzes dāmām lietot Gaŗezera virtuvi piparkūku 
mīklas gatavošanai. 

 
2. Prāvs ziedojums saņemts no Guntas Turkas pipārkūku cepšanas vajadzībām. 
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3. 12. oktōbrī (Vilmas Bolšteinas vadībā) un 9. novembrī (Astrīdas Strautnieces 
vadībā) notika zupas pusdienas par labu Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas zupas virtuvei 
Latvijā un Loaves & Fishes Kalamazū. Kopējais ienākums bija $1,180. Dāmu 
komiteja to skaitli noapaļoja uz $1,200 un sadalīja ienākumu, kā jau bija norunāts: 
2/3 uz Latviju un 1/3 paliek Kalamazū. Paldies visiem, kas vārīja zupas, kafiju un 
gatavoja saldumus. Paldies arī visiem zupas ēdājiem un dāsnajiem ziedotājiem. 
Pateicos I. Bērziņai, kas nogādās ziedojumu Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas 
administrātorei. 

 
4. Piparkūku cepšanas talkas notika 30. un 31. oktōbrī Mārītes Grīnbergas un manis 

vadībā. Paldies M. Grīnbergai un Ilzei Bērziņai, kas sagādāju talciniekiem pusdienas, 
kā arī tiem atsevišķiem cilvēkiem, kas atnesa kādu uzkodi. Sacepām 177 desmit 
unču paciņas piparkūku. Vēl nāks klāt kādas paciņas, jo I. Bērziņa uzņēmās izcept 
mājās vienu maisu ar piparkūku mīklu. Paldies I. Bērziņai par to!  

 
 30. oktōbrī piedalījās 20 talcinieki un 31. oktōbrī piedalījās 17. talcinieki. 10 cilvēki 

piedalījās abas dienas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir par 28 procenti mazāk 
talcinieku, kā 2013. gadā. Ja ar katru gadu talcinieku skaits kritīsies par tādu 
procentu, tad mums būs nopietni jāapsver, vai varam turpināt šādas talkas. Sāpīgi ir 
konstatēt, ka jauni talcinieki reti kad nāk klāt, bet uzticīgo talcinieku skaits ar katru 
gadu samazinās. 

 
5. Ar 1. septembri no Dāmu komitejas valdes izstājusies Jana Cāzere „apstākļu” dēļ, kā 

viņa rakstīja savā atlūguma vēstulē. Lūdzu ikvienam apsvērt kalpot draudzei un 
kandidēt kādam amatam nākošā valdē, ko ievēlēsim nākamo gadu pilnsapulcē. 

 
6. Valde pārrunāja kafijas stundu kārtību, jo likās, ka bija radušās nesaprašanas par to, 

kas jānes uz kafijas stundām. Ieteikums no Lienas Kaugaras (kafijas stundu 
koordinātores) bija, ka pie kafijas būtu pietiekami tikai parastie cepumi un ne līdz 
šim gatavotās sviestmaizītes. Valde tomēr ir ieskatos, ka katrs kafijas gatavotājs var 
rīkoties pēc saviem ieskatiem un pieņemami abi veidi. 

 
7. Līdzšinējais kases stāvoklis ir šāds: ieņemts $5,207.73, izdots $3,147.36. 
 
8. Paldies visiem draudzes locekļiem, kas apciemo mūsu vecāko gadu gājuma locekļus, 

ka arī sazinās ar slimiem un vientuļiem draudzes locekļiem. Jūsu darbs ir ārkārtīgi 
svētīgs un novērtēts! 

 
 Pēc pārrunām ar līdzšinējiem aprūpes darba koordinātoriem Laimu Grāmatiņu-

Patton, Diānu Poni un I. Bērziņu, un apsverot to, ka negribam kādu nejauši aizmirst, 
nolēmām atgriezties pie agrāk efektīvi pielietotās kārtības, resp., aprūpējamo 
sarakstu, kas ieskaita visus draudzes locekļus, kuŗi sasnieguši 80+ mūža gadus. 
Apzināti arī viņu aprūpētāji. Aprūpētāju pienākums ir regulāri uzņemt kaut kādu 
kontaktu (par telefonu, ar vēstuli, ar apciemojumu) ar tiem, kas viņu sarakstā. Pēc 
laika būs skaidrs kādu kontaktu katrs aprūpējamais vēlas vai nevēlas. Latviešiem ir 
teiciens: „Dubults neplīst”, tā tad visi, kuŗi vēlas kādu apciemot/apzināt, lūdzu 
turpiniet to darīt. Mūsu aprūpējamie būs laimīgi, ka par viņiem parūpējamies. 
Aprūpēsim arī tos latviešus mūsu apkārtnē, kas nav mūsu draudzes locekļi. 

 
9. LIELS paldies I. Bērziņai, kas uzņēmās virtuves pārziņa pienākumus, kas ir šādi: 
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Virtuves pārraugs: 

• iegādāsies visus vajadzīgos produktus draudzes kafijas stundām: kafiju, sulu, 
cukuru, šķīvīšus, krūzītes (kvītis nodos kasierei); 

• pirks visu vajadzīgo virtuvei (piem., dvieļus, plastika pārvalku, trauku ziepes utt.). 
Atsevišķa priekšmeta summa nedrīkst pārsniegt $200 bez apstiprinājuma no Dāmu 
komitejas valdes. 

• pārbaudīs vai skapīšos un lādēs ir ielikts tas, kam tur jābūt; 
• pārbaudīs vai ledusskapī nav atstāts kaut kas tāds, kas būtu jāizmet; 
• reiz nedēļā pārbaudīs vai viss virtuvē kārtībā, un pirms kāda sarīkojuma pārbaudīs, 

vai darbojas plīts, trauku mazgātājs un ir pietiekami siltais ūdens, lai var nomazgāt 
traukus. Ja kaut kas nav kārtībā ar šīm lietām, tad virtuves pārraugs vienā reizē 
ziņos Dāmu komitejas priekšsēdei un Nama pārzinim. 

• vismaz divas reizes gadā iztīrīs skapīšus un lādes; 
• kafijas sezonas beigās iztīrīs ledusskapi. 

Virtuves pārraugs NAV atbildīgs par  
• to, ka virtuve tiek atstāta labākā kārtībā nekā kādi sarīkojuma vai notikuma (bēres, 

ēdienu gatavošanas klases, sēdes utml.) rīkotāji to atrada pirms kārtējās lietošanas, 
jeb par trauku un galdu mazgāšanu pēc sarīkojumiem. Tā ir rīkotāju atbildība. 

• par produktu iegādi īpašām talkām (piparkūku, pīrāgu cepšanai) un citiem līdzīgiem 
pasākumiem (Zsv tirdziņam). Tas ir katra koordinātora atbildība. 
 

 10. Paldies Laurai Šmidchenei, kas atkal šogad kārto „eņģeļu koku”, mūsu labdarības 
projektu vietējām trūcīgām ģimenēm. Lūdzu L. Šmidchenei nogādāt ziedojumus līdz 
decembŗa sākumam. 

 
11. Atcerieties atnest uz dievnamu Ziemassvētku puķi (poinsettia) NE AGRĀK kā uz 21. 

decembri (citādi nav neviens, kas puķes aplaista!), lai varam izgreznot dievnamu 
svētvakara dievkalpojumam. 

 
Nākotnes darbība: 

• Pīrāgu cepšanas talka notiks 22. novembrī V. Bolšteinas vadībā. 
• Ziemassvētku tirdziņš notiks 6. decembrī. Dāmu komitejas galdu pārzinās V. 

Bolšteina un D. Pone. Lūdzu esiet dāsnas ar labumu ziedojumiem! 
• Senioru pusdienas notiks 9. decembrī Diānas Kārkliņas vadībā. 
• Sadraudzības stunda Ziemassvētku noskaņā groziņu veidā notiks 21. decembrī 

(Mārītes Strautiņas vadībā, kas gādās desiņas, kāpostus un rupjmaizi). 
• Nākošā valdes sēde notiks 2015. g. 11. janvārī pēc Sadraudzības stundas. 
• Dāmu komitejas pilnsapulce notiks 2015. g. 15. februārī. 

 
Novēlu ikkatram mierīgus, skaistus Ziemassvētkus savu radu un draugu vidū un vesēlības 
un svētības pilnu Jauno gadu! 
 
Dace Copeland 
Dāmu komitejas valdes priekšsēde 
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--------------------------------------------------------- 
   

Lūdzu atceraties atnest ZIEDUS, ar ko 
izgreznot altāru kādu svētdienu!   Atzīmējat 

kādu datumu kalendāri jau šodien! Ziedus varat 
nodot dežūrējošam pērminderim pusstundu pirms 
dievkalpojuma. 

---------------------------------------------------------- 
 

Women’s Auxiliary News for November 2014 
 

There have been two Women’s Auxiliary Board meetings since the last newsletter: 
September 17 and November 5. 
 
1. Thank yous have been received from Laila Kalnins, principal of the Kalamazoo 

Latvian School for our donation to „Draudzigais aicinajums”; from „Zvannieki” 
orphanage in Latvia for our $500 donation; from Loaves & Fishes for our donation of 
38 pounds of food in August and 48 pounds of food in September; and from Gita 
Grivins (with a donation). Ilze Simanis sent a thank you letter to Garezers 
administration on behalf of the Board thanking them for the use of their commercial 
kitchen so that we could prepare the „piparkuka” dough now two years in a row. 

 
2. A generous donation was received from Gunta Turks to use for expenses incurred 

during the „piparkukas” baking event. 
 
3. On October 12 (Vilma Bolsteins, coordinator) and November 9 (Astrida Strautnieks, 

coordinator) we held soup lunches to benefit „Vecas Sv. Gertrudes” church soup 
kitchen in Latvia and Loaves & Fishes in Kalamazoo. The combined income was 
$1,180. The Board added $20 to the total to bring it up to $1,200. As was agreed, we 
will send 2/3 of the income to Latvia and 1/3 will stay in Kalamazoo. Thanks to all 
who made soup, sweets and coffee and to those that partook in the delicious soups 
and made such generous donations. Thanks also to Ilze Berzins who has agreed to 
transport the donation intended for the „Vecas Sv. Gertrudes” church soup kitchen 
in Latvia. 

 
4. We baked „piparkukas” on October 30 and 31 (Marite Grinbergs and I coordinated). 

Thanks goes to M. Grinbergs and I. Berzins for preparing delicious lunches as well as 
to others who also brought something to snack on. We baked enough „piparkukas” 
for 177 10-ounce packages. We will have additional packages to sell at the 
Christmas Bazaar as I. Berzins was kind enough to take a package of dough home to 
finish the baking. Thank you, Ilze! 

 
 There were 20 volunteers on October 30 and 31 volunteers on October 31. Ten 

people volunteered both days. In comparison to last year, that is 28 percent fewer 
volunteers. If the numbers of volunteers for this endeavor continue to drop, then we 
will have to assess whether we can continue to do this. It is painful to watch that 
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new volunteers rarely step up and the number of volunteers who have faithfully 
attended from year to year declines.  

 
5. Jana Cazers, member at large, resigned from the Board effective September 1, citing 

(undisclosed) „circumstances”. I urge each and every one of you to consider serving 
the congregation by standing for a position on the Board. Elections for the next 
Board will take place in February 2015. 

 
6. The Board discussed what to bring for Fellowship by those that are responsible for 

making coffee, etc. It was suggested by Liena Kaugars (coordinator of Fellowship) 
that volunteers keep things simple by bringing some cookies to have with coffee, 
tea, and juice instead of open-faced sandwiches and the like. The Board decided that 
it is up to each individual volunteer as to what they want to bring to serve to those 
attending Fellowship and that either suggestion is acceptable. 

 
7. The status of the budget to date is as follows: Income $5,207.73; expense $3,147.36. 
8. Thank you to each and every congregation member who takes the time to visit or 

contact our older or infirm congregation members. Please know that your work is 
especially important and valued. 

 
 Current members of the Eldercare coordinating group—Laima Gramatins-Patton, 

Diana Pone, Ilze Berzins, and I—met to discuss how we could make sure that no 
congregation member in the 80+ year group would be unintentionally missed. To 
that end, it was decided that we would return to the very effective tracking system 
used by earlier Boards, i.e., a listing of those congregation members who meet the 
age requirements that we have set. In addition, volunteer congregation members 
will be responsible for certain people on the list. Their responsibility is to make 
some kind of contact (phone call, letter, visit) with the people on their list on a 
regular basis. As each volunteer gets to know the people they are responsible for, 
they will understand what type of contact and the frequency of contact that is 
needed. In the least, we will visit our older congregation members at Christmas and 
Easter. In addition, we will also cheerfully serve those Latvians in the area that are 
in need but are not members of our congregation.  

 
9. A HUGE thank you to I. Berzins who has agreed to be the Kitchen Coordinator. 
 
 The Kitchen Coordinator is responsible to: 

• purchase all necessary products for Fellowship: coffee, tea, juice, sugar, 
plates, cups, napkins (receipts to the treasurer); 

• purchase anything that is necessary for the kitchen to operate smoothly (for 
example, towels, plastic wrap, dish soap, etc.). The maximum expenditure per 
item is $200 without approval from the Board. 

• make sure that items are located in proper drawers and cabinets; 
• make sure that the refrigerator does not contain anything that needs to be 

thrown out; 
• check on a weekly basis, and before any event, that the stove and dishwasher 

work and that there is plenty of hot water to do the dishes. If something is 
not in proper working order, then the Kitchen Coordinator will 
simultaneously notify the Board chair and the church’s building coordinator. 

• clean out drawers and cabinets at least twice a year; 
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• clean out the refrigerator at the end of Fellowship season. 
 
 The Kitchen Coordinator IS NOT responsible: 

• for cleaning up the kitchen or washing dishes after any event (for example, 
fellowship after a funeral, cooking classes, meetings, etc.). That is the 
responsiblity of the organizers of the particular event. 

• for purchasing products for special events such as „piparkuku” and „ piragu” 
baking and other activities, such as the Women’s Auxiliary tables at the 
Christmas Bazaar. That is the responsibility of each individual coordinator. 

 
 10. Thank you to Laura Smidchens for coordinating the Angel Tree activity again this 

year. Please make sure all donations are to Laura by the beginning of December. 
 
11. Please remember to bring poinsettias to the church to decorate the sanctuary for 

Christmas Eve service. Please do not bring the plants earlier than December 21 as 
there is no one to water them on a regular basis. 

 
Future events: 

• „Piragi” baking will take place November 22; V. Bolsteins coordinating. 
• The Christmas Bazaar will take place December 6. V. Bolsteins and D. Pone are 

responsible for coordinating the baked (and other) goods tables. Please contact 
either lady to let them know what you will bring or if you can help staff the tables. 

• Senior lunch will take place December 9. Diana Karklins is coordinating this year. 
• A special Christmas fellowship time will take place December 21. Please bring a dish 

to pass. Marite Strautins is coordinating and will provide sausage, sauerkraut and 
rye bread. 

• The next Board meeting is scheduled for January 11, 2015, following Fellowship. 
• The General Women’s Auxiliary meeting is scheduled for February 15, 2015. 

 
I sincerely wish everyone a calm and beautiful Christmas celebrated with your family and 
friends and a New Year filled with good health and many blessings! 
 
 
Dace Copeland 
Women’s Auxiliary Board Chair 

 

               -----------------------------------------------------
----- 

 Please remember that we depend on our 
congregation members to bring FLOWERS to 
decorate the altar for each Sunday service. Please 

mark a date on your calendar today that you will be 
bringing flowers! Flowers should be given to the elder on 
duty no later than a half hour before service starts. 

---------------------------------------------------------- 
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D I E V K A L P O J U M I 
 

Svētdien, 7. decembrī, Adventa otrā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Andris Kārkliņš.     Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Abuls 
 
Svētdien, 14. decembrī, Adventa trešā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Ģirts un Liena Kaugari.    Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Abuls  
 
Svētdien, 21. decembrī, Adventa ceturtā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmane, dr. loc. Jānis Pone.     Kafija 
Dež. kasiere: Mētra Krautmane     Sadraudzības stunda Ziemassvētku noskaņā groziņu veidā 
   
Trešdien, 24. decembrī, Kristus piedzimšanas svētvakars, dievkalpojums plkst. 17:00 jeb 
5:00 PM. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens un Gunta Turks. 
Dež. kasieris: Dz. Abuls  
 
Svētdien, 28. decembrī dievkalpojums nenotiks. 
 
Trešdien, 31. decembrī, Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00 jeb 6:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc.Uldis Šmidchens un Ligita Samsons. 
Dež. kasieris: Dz. Abuls 
 

2015. gads 
 
Svētdien, 4. janvārī, otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem, dievkalpojums plkst. 10:00.  
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Rūta Mežsēta.     Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Abuls 
 
Svētdien, 11. janvārī, Epifānijas laika pirmā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Daina Melbārde.      Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Abuls      
 
Svētdien, 18. janvārī, Epifānijas laika otrā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmane, dr. loc. Gaida Veidemane.    Kafija 
Dež. kasiere: Mētra Krautmane     Ziedot pārtiku 
 
Svētdien, 25. janvārī, Epifānijas laika trešā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00.    
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Imants Minka.     Kafija 
Dež. kasiere: Daina Melbārde    Draudzes pilnsapulce 11:30 
 
Svētdien, 1. februārī, Epifānijas laika ceturtā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Andris Kārkliņš.     Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Gendrikovs  
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Svētdien, 8. februārī, Epifānijas laika piektā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Ģirts un Liena Kaugari.    Kafija 
Dež. kasiere: Daina Melbārde 
 
Svētdien, 15. februārī, Epifānijas laika pēdējā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens.     Kafija 
Dež. kasieris: Dz. Gendrikovs      Ziedot pārtiku 
 
Trešdien, 18. februārī, Pelnu trešdienas dievkalpojums plkst. 18:00 jeb 6:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmane, dr. loc. Gunta Turks. 
Dež. kasiere: Mētra Krautmane 
 
Svētdien, 22. februārī, Gavēņa laika pirmā svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Jānis Pone. 
Dež. kasiere: Daina Melbārde  
 

--- 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Piezīme:  Ja attiecīgā svētdienā paredzētam draudzes loceklim/ei vai pērminderim nebūtu 
iespējams dežūrēt, lūdzam parūpēties par aizstājēju. 
______________________________________________________________________________ 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priekšnieks, Uģis Grīnbergs (269) 244-5691; mobīlais (269) 548-7355; 
...................................................................................ugiathome@aol.com  
Kasieris, Dzintars Abuls……... .(269) 685-4104 
Īpašumu pārzinis, Arnis Ķeņģis..(269) 349-3602; arniskazoo@aol.com 
Dāmu kom. priekš. Dace Copeland..(269) 345-3304:dace.copeland@wmich.edu  
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DRAUDZES PILNSAPULCE 
 

2015.. G. 25. JANVĀRĪ 
 

Plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma, dievnama lejas telpā 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Ievads 

2. Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana 

3. Ziņojumi un pārrunas par ziņojumiem 

a. mācītājas 

b. dāmu komitejas priekšnieces 

c. drauzes priekšnieka 

d. valdes locekļu 

4. Revizijas komisijas ziņojums 

5. 2015. g. budžeta pieņemšana 

6. Balsošana par proponētām satversmes maiņām 

7. Dažādi jautājumi 

 
Lūdzam draudzes locekļus piedalīties  25. janvāra dievkalpojumā, un sekojošā gadskārtējā 
pilnsapulcē.   
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
LELBA Palīdzības nozares ziedojumu akcija.  Kopā ar apkārtrakstu nosūtam aicinājumu 
piedalīties LELBA Palīdzības nozares ziedojumu akcijā.  Pusi mūsu ziedoto līdzekļu paturam 
palīdzībai mūsu māsu draudzēm, bet otru pusi nododam LELBA Palīdzības nozares darbam.  
Pievienotās ziedojumu aploksnes lūdzam nodot draudzes kasierim pirms dievkalpojuma, vai 
nosūtīt pa pastu uz baznīcas adresi: Latvian Evengelical Lutheran United Church, 122 Cherry 
Hill Drive; Kalamazoo, MI 49006-4221. 
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  5107 N. Westnedge Ave, Kalamazoo, MI 49004 

PALĪDZĪBAS NOZARE    māc. Biruta Puiķe-Wilson 

  (269)-267-5330, birutapuike@yahoo.com 
 

2014. gada 10. novembrī 
 
Šī gada augusta sociālajā tīklā parādījās sensācija – kafejnīcas tīklā „Sturbucks” St. 

Petersburg  kāds uzsāka akciju „Pay it forward” (samaksā uz priekšu). Plkst. Septiņos no rīta kāda 
sieviete samaksāja ne tikai par savu pasūtījumu, bet arī par nākošā pircēja rīta kafiju. Tas aizsāka 
ķēdes reakciju, kas tika pārtraukta ap plkst. sešiem vakarā, kad 379 pircējs atteicās maksāt par 
nākamā pircēja pasūtījumu. Viņš savu lēmumu pamatoja sakot – šī akcija zaudē savu nozīmi, jo tu 
pērc kafiju, kas maksā  $4.- tam cilvēkam, kurš to var atļauties nopirkt, jo citādi viņš neatrastos iekš 
Sturbucks. Ja gribi palīdzēt, tad palīdzi kādam, kuram palīdzība ir nepieciešama, un kura dzīvē šī 
palīdzība kaut ko nozīmē.  

Katru gadu, kad LELBA Palīdzības nozare izsludina ziedojumu vākšanas akciju, mēs ceram, 
ka ar jūsu ziedojumiem varam palīdzēt līdzcilvēkiem Latvijā, un ka sniegtā palīdzība uz labo pusi 
pārmaina viņu dzīvi. Tā šajā gadā ar $1500.- esam atbalstījuši vasaras nometni cilvēkiem ar kustības 
traucējumiem. Atrodoties šajā nometnē invalīdi ne tikai mācījās dažādus rokdarbus, bet uzturoties 
kristīgā gaisotnē atguva pašvērtības sajūtu, kas ikdienā tiem ir atņemta. Mēs organizācijas 
„Wings4wheels” rīkotās nometnes atbalstam jau pāris gadus. Tāpat dažus gadus atbalstam Latvijas 
Audžuģimeņu biedrības rīkoto Ziemsvētku akciju katru gadu piešķirot vidēji $2500.- Nauda tiek 
lietota lai sarūpētu pārtikas saiņus audžuģimenēm. Domājot par jauniešu izglītību, Zvannieku 
stipendiju fondā ieskaitījām $500.-. Pagājušajā gadā pie mums vērsās māc. Kaspars Bērziņš un lūdza 
atbalstu konferences "Indivīds ģimenē - Attiecības. Problēmas. Risinājumi." rīkošanai. Konferences 
nepieciešamību viņš pamatoja ar laulības šķiršanu statistiku. Nolēmām ar $500.- ziedojumu 
konferenci atbalstīt. Savukārt, ar $1000.- atbalstījām Liezeres skolas trūcīgo bērnu paēdināšanu.  

Par tradīciju ir kļuvusi Ziemsvētku akcija, kad svētkiem tuvojoties ar aptuveni $200 tiek 
apdāvinātas garīdznieku atraitnes. Pabalstiem tiek lietota nauda, kas tiek ņemta no īpaša konta. Bet 
naudas izdalītāja funkcijas uzņemas prāvests Klāvs Bērziņš.  

Esam palīdzējuši ne tikai organizācijām, bet arī indivīdiem. Vienai ģimenei aizsūtījām 
$1000.- īpaši sagatavota suņa iegādei, kurš prognozē cukura līmeņa izmaiņas diabēta slimniekā. Šajā 
ģimenē ir 11 gadīgs zēns, kuram ir cukura diabēts smagā pakāpē. Ģimenei suns nepieciešams lai 
bērnam saglabātu dzīvību, jo pārmērīgi lietojot insulīnu bērnam var nodarīt vēl lielāku ļaunumu nekā 
insulīnu nesaņemot. Esam nosūtījuši $500.- viena garīdznieka sievas operācijai. Savukārt $500.- 
palīdzība tika nosūtīta kāda jaunieša ārstēšanai, kurš cieta nelaimes gadījumā.   

Vairākos gadījumos tika atteikta palīdzība. Vairumā gadījumos palīdzība tika lūgta dievnamu 
un citu ēku atjaunošanai vai pārbūvēšanai. Vienā gadījumā palīdzība tika atteikta kad tā tika prasīta 
ārstēšanās procedūrām ārzemēs, kaut arī tās pašas procedūras tiek veiktas Latvijā.  

Paldies visām draudzēm un indivīdiem gan par iesūtītajiem līdzekļiem Palīdzības nozares 
darbam, gan arī par personīgajiem ziedojumiem Latvijas cilvēku vajadzībām! Lūdzu, atcerieties savu 
bērnības skolu un ar savu ziedojumu atbalstiet trūcīgo ģimeņu bērnu paēdināšanu, vai arī mācību 
līdzekļu, apavu vai drēbju iegādei! Vai arī domājot par Latvijas nākotni ziedojiet līdzekļus lai 
Latvijas jaunieši, kuri to nevar atļauties, tomēr varētu studēt!  Ir vēl viens veids kā mēs varam 
palīdzēt cilvēkiem vajadzībās. Nesen pie mums vērsās kāda skolotāja, kura bija norūpējusies par 
savu skolnieku, kuram ir vāja redze, un, kurš bez īpaša redzes aparāta, kas palielina burtus un 
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ciparus, nevar mācīties. Diemžēl PN rīcībā nav tik daudz līdzekļu lai iegādātos vismaz vienu šādu 
aparātu.  Zinot, ka dažiem cilvēkiem ir šādi aparāti un, iespējams vairs nav nepieciešami, strādāju pie 
projekta „Palīdzi man redzēt!”. Lai šo projektu realizētu, ir nepieciešams, ka šie lietotie redzes 
aparāti tiek ziedoti LELBA Palīdzības nozarei. Tie tiks nosūtīti uz Latviju un bērni, kuriem ir redzes 
problēmas, tos varēs saņemt lietošanā. Piemēra pēc aparāts Liberty Scholar 2 maksā £2495.00 
Eiropas interneta veikalā, bet Amazonē to var nopirkt par $3,495.00. Ja jums ir iespeja ziedot vai nu 
aparātu vai līdzekļus aparāta iegādei, es un palīdzības saņēmēji, mēs  būsim pateicīgi.  

Sakāmvārdos (3:9-10) teikts: Pagodini Kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem 
augļiem, tad pildīsies tavas klētis pārpārēm un jaunvīns pludos tavās mucās. Ko šis nozīmē? Tas 
nozīmē, ka ziedojot palīdzības darbiem mēs nekļūsim trūcīgāki, bet pretēji tam – kļūsim turīgāki, jo 
Dievs mūs vairāk svētīs. Un, savukārt, atziņa, ka mūsu palīdzība kāda dzīvē ir veikusi pārmaiņas, var 
darīt mūs laimīgākus. Atgādinu, ka pusi no jūsu ziedojumiem paturēs draudze palīdzības darbam 
Latvijai, otru pusi jūsu draudzes kasieris nosūtīs Palīdzības nozares darbam.   

Ja ir ierosinājumi kā Palīdzības nozares darbu varētu uzlabot, pilnveidot, vai ja ziniet kādu, 
kuram nepieciešama palīdzība, lūdzu man pavēstiet vai nu rakstot uz e-pastu 
birutapuike@yahoo.com vai arī zvanot (269)-267-5330. 

Pateicībā par atbalstu 
Māc. Biruta Puiķe-Wilson 
LELBA PN vadītāja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:birutapuike@yahoo.com�
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Latvijas  Evaņģēliski  Luteriskā  Baznīca  ārpus  
Latvijas 
Kārlis Irbe  -  Teodors Grīnbergs  -  Kārlis Kundziņš  -  Arnolds Lūsis 
                                                                                                         archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 
                                                                                                                                                                         Schelztorstr.25, D-73728 Esslingen, Vācijā 

Gana raksts 
2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos, 
ievadot anno Domini 2015 
                                                                                                         Saka liecinieks: “Jā, es nāku drīz.” 
                                                                                                        “Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!”  
                                                                                                                                  Jāņa atklāsmes grāmatas 22:20 
       Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū, 
 

       pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas – 
Jāņa atklāsmes beigām: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen, nāc, Kungs Jēzu!”  Kurš ir minētais liecinieks, 
kas drīz sola nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik 
daudzveidīgi Dievs jau ir nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā 
Jēzū Kristū. 
Ziemassvētki ir svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas 
ne tikai vien atskatās senā pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva 
nākšanai pilnībā, godībā. Apsolījums, ka pirmkristiešu lūgšana “Maranatā” - Nāci, Kungs! – tiek 
uzklausīta. 
 

       Atskatoties uz aizvadīto gadu – un pie manis: reizē atskatoties uz aizvadītiem 21 gadiem – 
gribas pateikties par daudziem brīžiem, kuros Dieva nākšanu pie mums varējām izjust: 
dievkalpojumā, pie Svētā Vakarēdiena, bet arī patiesības, draudzības un prieka brīžos mūsu saimē. 
Stāvot pie archibīskapa prof. Teodora Grīnberga granita kapakmeņa Esslingenas Plīnsavas kapsētā, 
pārlasu tur iekalto liecību no 1. Jāņa vēstules 4:16: “Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas 
paliek Dievā, un Dievs Viņā.” Tik tuvu mums var būt Dievs, tik tuvs ir ceļš Viņa nākšanai. Un 
tomēr vēl ir spriedze ar nakti ap mums, ar tālēm, kas mūs šķir, ar pārpratumiem, vainu, grēku, 
sāpēm, nāvi. Vēl ir tik daudz iemeslu, lai no sirds lūgtu: “Nāc, Kungs Jēzu!”  Nāci manā dzīvē, nāci 
mūsu draudzē un Baznīcā, nāci un pārvērt pēc Tava prāta so pasauli, lai tā kļūtu par Tavu valstību. 
 

       Kad Dievs nāk, Viņš arī mūs saved kopā. Kā konkrētu liecību Dieva vienojošam spēkam ar 
prieku un dziļu pateicību minu mūsu Baznīcas ieiešanu luterāņu un anglikāņu baznīcu Porvo 
kopienā, kas tika svinīgi parakstīta 2014. gada 19. septembrī Yorkā, Anglijā. Būt Dievā pilnīgi 
vienotiem, ar visām prak- 
tiskām konsekvencēm, piemēram baznīcu locekļiem un darbiniekiem, vai arī telpu lietošanā, tas ir 
kaut kas brīnišķīgs un svētīgs. Un vēl vienu lielu Dieva klātbūtnes svētību esam saņēmuši aizvadītajā 
gadā: es domāju - mūsu Baznīcas bīskapa/es vēlēšanas. Lai Dievs ar mūsu Baznīcas turpmākās 
archibīskapes kalpošanu ienāk mūsu Baznīcā arvien par jaunu, arvien gaišāk un skaistāk! Svētīga jau 
bijusi vēlēšanu gaita – dzīvā interese draudzēs, pāri par 95% balstiesīgo piedalīšanās, pārliecinošais 
vairākums. Īsti kristīgā veidā izšķiroša nav bijusi ne ārējā dzīves vieta, ne dzimums, un cik jauki, ka 
vēlēšanas nemaz nav traucējušas mūsu kopību: nedz mūsu sadarbību vēlēšanu laikā, nedz kopējo 
darbu turpmāk! 
 

       Abi ar manu kundzi Veru novēlam Jums Kristus piedzimšanas svētkos un 2015. gadā, lai Dievs 
pa-  tiesi ienāktu tieši Jūsu personīgajā dzīvē un vidē, un padarītu Jūs reizē arvien atvērtākus Viņa 
nākšanai. 
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Pirmais ir Viņa klātbūtne, Viņa apsolījums: “Es nāku drīz.”  Ziemsvētku gaismā jau saredzēsim Viņa 
gaismu. Un atsaucoties uz Viņa Vārdā doto apsolījumu, kristībās savienotu ar mūsu dzīvi, droši 
lūgsim mūsu Tēvu debesīs: lai nāk Tava valstība, Tavs Svētais Gars līdz ar visām Gara dāvanām (Gal 
5:22-23). 
Tad mēs piedzīvosim līdzībās jau tagad un reiz pilnībā: “Ko Jūs vien lūgsit Manā Vārdā, to Es 
darīšu!” 
(J 14:13-14). Centīsimies turēt tīru mūsu dvēseles spoguli, lai tajā varētu iespīdēt Dieva gaisma, un 
tāds lai būtu mūsu dzīves dialogs ar Dievu. 
                                                                                                         + Elmārs Ernsts Rozītis 
                                                                                                          LELBĀL archibīskaps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dāmu komiteja laipni lūdz apmeklēt draudzes latvisko ēdienu 
galdu Ziemassvētku tirdziņā, š.g. 6. decembrī no plkst. 10-3 

Sabiedriskā centra telpās. Pie draudzes galda varēs iegādāties 
slavenos dāmu gatavotus labumus: 

• Piparkūkas un piparkūku mīklu, 

• Pīrāgus, 

• Jāņu sieru, 

• Tortes (tradicionālās un bizē), 

• Aleksandra kūku, 

• Rudzu maizi, 

• un citus gardumus. 

 
*****  

 



 
 

 
 

 

Izgreznosim mūsu dievnamu Kristus dzimšanas 
svētku dievkalpojumam (24. decembrī) ar 
Ziemassvētku puķēm (poinsetiām). Lūdzu, atnesiet 
jūsu puķu ziedojumu uz dievnamu NE AGRĀK kā 
svētdien, 21. decembrī un nododiet to 
dežūrējošam pērminderim jeb draudzes valdes 
loceklim. Neaizmirstiet paņemt savas puķes pēc 
dievkalpojuma. 
 

* * * 

Please help decorate the church for Christmas 
Eve service (December 24) with poinsettia plants. 
Bring your donated plant(s) to the church NO 
EARLIER than Sunday, December 21 and give 
it/them to the church elder or Board member on 
duty that Sunday. Don’t forget to take your 
plant(s) with you when you leave the service on 
Christmas Eve. 
 

Draudzes dāmu komiteja/Womens’ Auxiliary 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esat mīļi gaidīti 
Kalamazū latviešu sabiedrības Ziemassvētku eglītē! 

sestdien, 13. decembrī. 
KLB centrā, 100 Cherry Hill Dr. 

 
16:00 Latviešu skolas skolēnu priekšnesumi, Ziemassvētku dziesmu 

sadziedāšana un gadskārtējā vecīša ierašanās 
 

17:00  Svētku vakariņas 
 
18:00  Joni Bishop koncerts – latviešu muziķe no Našvilles 

 
Lūdzu piesakat bērnus kuri neapmeklē latviešu skolu Maritai Aron sūtot epastu: 
maritaaron@gmail.com 
 
$15 - vakariņas; $30 - vakariņas un koncerts; $25 - tikai koncerts 

Please join us for the  
Kalamazoo Latvian Community Christmas Program! 

Saturday, December 13 
100 Cherry Hill Dr. 

 
16:00  Latvian school student program, Christmas caroling and a  

visit from Santa Claus 
 

17:00 Holiday dinner 
 
18:00  Joni Bishop concert – Latvian singer from Nashville, TN 
 
Please contact Marita Aron regarding any children who will be attending the program, 
but who do not attend the Latvian school:  maritaaron@gmail.com. 
 
$15 – dinner; $30 – dinner and concert; $25.00 – concert only  


	novembra apkartraksts 2014
	Draudzes priekšnieka ziņojums
	Kasiera ziņojums / Treasurer’s Report
	Ziedojumi - Donations

	2014. gada 10. novembrī
	Šī gada augusta sociālajā tīklā parādījās sensācija – kafejnīcas tīklā „Sturbucks” St. Petersburg  kāds uzsāka akciju „Pay it forward” (samaksā uz priekšu). Plkst. Septiņos no rīta kāda sieviete samaksāja ne tikai par savu pasūtījumu, bet arī par nāko...

	Poinsettias24.decdievkpazinojums
	Baznicas_zinojums_2014

