LATVIEŠU EV.- LUT.
APVIENOTĀ DRAUDZE
KALAMAZŪ
____ 2017. g. 15. maijā___

Apkārtraksts Nr. 91

Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Ap. d. 2:42

Es redzēju sapni….
Mīļā draudze, mīļie draudzes locekļi! Jūs jau ziniet, ka Lielā Piektdiena manā dzīvē nāca ar
smagu pārbaudījumu, ar dziļām raizēm, asarām, uztraukumu un tajā pašā laikā arī ar nebeidzamu
pateicību Dievam, ka Viņš mani tik saudzīgi, tik maigi šoreiz iznesis cauri negaidītajām
veselības problēmām. Lielās Piektdienas vakarā es biju slimnīcā un domāju par jums – kā jūs
svinat Lielās Piektdienas dievkalpojumu – kā jūs pieminat Kristus sāpes, Kristus ciešanas, viņa
nāvi, kura ieskāva pilnīgi visus, visus svētot, visus apņemot. Un tad domāju – viens no Kristus
dzīves pēdējiem aprakstiem ir, kad viņš ieraudzīja Savu māti un viņai līdzās mācekli stāvam, ko
Viņš mīlēja, Viņš saka mātei: "Sieva, redzi, tavs dēls!" Pēc tam Viņš saka māceklim: "Redzi,
tava māte!" Kaut kā tieši šie vārdi šajā Lielajā Piektdienā man likās visbūtiskākie. Jūs ziniet, kas
ir pēdējā mācība, ko Jēzus dod savējiem? Nu tiem, kas nav grūtumā skrējuši prom? Viņš māca
vienotību. Nevis sākt meklēt, kas ir vainīgs pie viņa nāves, kas ir tiesājams, ko pārējie nav līdz
galam sapratuši, darījuši. Nē, tā visa vietā Jēzus saka - palieciet kopā un mīliet viens otru. Viens
par otru gādājiet. Viens par otru lūdziet. Viens otrā saredziet brāli un māsu. Viens otrā saredziet
tēvu un meitu. Viens otrā saredziet māti un dēlu. Neviens nav pelnījis būt pie krusta viens
pats…Atstumts. Kādam, vismaz kādam ir jābūt, kas krustā sistajā saredz māsu, brāli, māti, tēvu,
draugu…Un jūs man devāt šo sajūtu. Jūs par mani tā gādājāt, tā lūdzāt, tā domājāt. Jūs stāvējāt
man līdzās, kad man likās, kad esmu pie sava dzīves krusta.
Un Lieldienu rītā draudzes brīnišķīgie laji – Ilze Šīmane, Roberts Ķeņģis un Uģis Grīnbergs
(milzīgs paldies viņiem!!!!!) – liecināja visiem par prieku, par uzvaru, par dzīvību, par to, ka
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Lieldienu oliņā nav tikai gardumi un labumi, bet tur ir paslēpušās trīs galvenās lietas – krusts, kas
liecina par sāpēm, akmens, kas bieži vien spiež mūsu sirdi un dzīves, un mīlestība, kurai pieder
pēdējais vārds.
Es jums visiem gribu izteikt vissirsnīgāko paldies par jūsu visu atbalstu! Par neskaitāmajām
kartiņām, ziediem (fotogrāfijā redzama tikai daļa no visiem), par augļu grozu, par jūsu lūgšanām,
rūpēm, domām, atbalstu, stiprinājumu un jūsu katra piedāvājumu palīdzēt kā jūs varat, arī manas
māsas Sandras zaudējumā. Un vislielākā palīdzība ir zināt - ka jūs man esat. Paldies par būšanu
līdzās brīdī, kad ļoti sāp un ir grūti un smagi. Mēs esam viena ģimene, viena Dieva bērni. Un
sāpēs to izjūt visvairāk. Paldies par jūsu mīlestību.
Bet pašās beigās - pavisam personisks stāsts, kas notika Bronsona slimnīcā, kad man veica sirds
pārbaudi, vispārīgā narkozē. Pirmo reizi manā mūžā. Un, kad procedūra bija pagājusi un es biju
ievesta savā istabā, es esot pamodusies un skatījusies uz savu vīru Todu un smaidot esot teikusi:
“Es sapnī redzēju visus savus draudzes locekļus!” un es atkal esot aizvērusi acis un gulējusi
tālāk.  Kad Tods man to vēlāk stāstīja, man sirds kļuva prieka silta. Jo tas ir, kā jūtas
pārpilnība. Kad tu zini, ka tev apkārt it tik daudz cilvēku, kas par tevi domā, lūdz, uztraucas, vēl
tev labu, varbūt tādēļ es arī jūs visus redzēju sapnī, savā zemapziņā. Bet skaidrs ir viens, ka šis
bija viens no tiem brīžiem, kad Jēzus arī man parādīja, kādu dzīvību, kādu pārpilnību viņš man
devis. Arī caur jums. Un atliek ticēt, ka mēs kā brāļi un māsas Kristū paliekam kopā apustuļu
mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Viens par otru.
Es gribu jums lūgt mājas darbu vasaras garumā. Daram tā – visas vasaras garumā – izvēlamies
vismaz 5 draudzes locekļus, kuru vārdus Dievs jums katram atklāj (varbūt pat tādu cilvēku, par
kuru tu nekad neesi īpaši daudz domājis, kur nu vēl lūdzis). Un apsolamies par viņiem lūgt. No
sirds, ar mīlestību, ar dedzību, ar neatlaidību. Lūgt par viņiem tā, lai arī viņi kādā brīdī sajūt, cik
vienoti mēs visi esam Dievā. Amen
***
Mācītājas ziņojumi:
Mana sirds pateicība jums visiem, kas par mani domājāt, lūdzāt, turējāt mani savās rūpēs un
mīlestībā. Īpašs paldies draudzes priekšniecei Dacei Copeland, Uģim Grīnbergam, Robertam
Ķeņģim, kas tik ātri noreaģēja un spēja skaisti izvest Lielās Piektdienas dievkalpojumu un pēc
tam, piepulcējot Ilzi Šīmani, novadīt Lieldienu rīta dievkalpojumu. Kristus ir dzīvs! Un ir skaisti,
ka mēs par to pārliecinājāmies, ka Kristus ir dzīvs arī mūsu draudzē. Mēs visi esam vispārīgā
priesteru saime, kā to teica Mārtiņš Luters.
Varbūt pamanījāt, ka ciešanu laikā mūsu altāri rotāja jauna, skaista altārsega. To izšuva Shirley
Maldups, tajā iešujot visas savas lūgšanas, domas par saviem mīļajiem. Altārsegu rotā skaists trīs
zeltīgi brūnās krāsās krustdūrienā izšūts krusts. Liels paldies par tik skaistu darbu, to var veikt
tikai rokas, kas Dievu mīl.
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Paldies par Pankūku pusdienām 2. aprīlī. Dāmu komiteja veica izcili skaistu un gardu darbu.
Paldies par to prieku, ko sagādājāt mūsu draudzes locekļiem.
No 17.jūlija līdz 10. augustam būšu atvaļinājumā. Valde nolēma, ka mēs nenoturēsim
dievkalpojumus 30.jūlijā un 6. augustā. 23. jūlijā dievkalpojumu vadīs mācītājs Roberts
Franklins. Manā prombūtnes laikā vajadzības gadījumā lūdzu sazināties ar vietējiem vai jūsu
iemīļotajiem garīdzniekiem.
Rudens pusē plānojam Bērnu vakaru (datumu konfliktu dēļ maijā mums to nācās atcelt). Tā kā
rudens puse būs iezīmēta Reformācijas 500. gadu svinēšanā, es plānoju, ka šī būtu reize, kad mēs
jautrā, interesantā veidā atzīmētu reformācijas lielo gadadienu. Par datumu ziņosim vēlāk.
***
I want to express my heartfelt thanks to all of you who kept praying for me and were keeping me
in your loving and caring thoughts in the times of my worries and grief. Special thanks to the
congregation president Dace Copeland, Uģis Grīnbergs and Roberts Kengis, who reacted so
quickly and were able to lead a beautiful Good Friday service and then with the help of Ilze
Simane celebrated Easter morning worship service. Christ is alive! And it is beautiful to see that
He is alive in our church. We all belong to the universal priesthood as said Martin Luther.
I hope you have noticed that during the Lent time we had a new altar cover. It was made by
Shirley Maldups, she has put all her prayers and thoughts of her loved ones in this beautiful altar
cloth. Many thanks for this special gift for our congregation, only those hands that love Lord can
make something so beautiful.
Thanks for the Pancake luncheon on April 2. Congregation Women’s Auxiliary carried out a
brilliant work and delicious pancakes. Thank you for the joy that you provided for our
parishioners.
From July 17 through August 10 I will be on vacation. The Board decided that we will not hold
worship services on July 30 and August 6. Pastor Robert Franklin will lead a service on July 23.
In my absence, if necessary, please contact local pastors.
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Instead of May we will have Children’s Church night in the early Fall. Since we will celebrate
the 500th Anniversary of Reformation this Fall, I intend that this would be the time that we
celebrate the Reformation in a fun and interesting way. We will keep you updated about more
details.

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE:
“Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa
mūžīgi!
Man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums; man ir prieks savu cerību likt uz Dievu To Kungu,
lai paustu visus Tavus darbus.” Ps.73:26-28
RŪDOLFS GENDRIKOVS
5. maijs 1925. gads - 14. marts 2017. gads
VELTA GALĒNA
20. marts 1914. gads – 26. marts 2017. gads

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES:
MĀRA LEIMANIS
Māra agrāk dzīvoja Montreālā, Kanādā, nu jau kopš 2015. gada viņa dzīvo Mičiganā. Apsveicam
no visas sirds, Māra! Paldies, ka Tu izvēlies būt mūsu pulkā, mūsu kristīgajā saimē!

KRISTĪTA:
LILIJA ĪVE LŪSE
Kristīta 14. maijā, 2017. gadā
Vecāki: Anneli un Ēriks Lūši. Krustvecāki Kristīna Niedra, Jūlija Valdmanis, Kārlis Miemis
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Draudzes priekšnieces ziņojums
1.

Draudzes valdes priekšsēdes ziņojums
No sirds priecājamies un pateicamies Dievam, ka mūsu māc. Aija ir atkopusies un atkal
vada mūsu draudzes garīgo dzīvi. Mums abām ar māc. Aiju ir bijušas vairākas pārrunas
par to, cik ļoti daudz viņa dara, lai apkalpotu mūsu draudzi. Kaut viņa domā, ka par
daudz nedara, tomēr centīsimies būt piesardzīgi un uzmanīgi ar to, cik viņu nodarbinām,
lai māc. Aija turpina atveseļoties un var mūsu draudzei un Dievam kalpot daudzus,
daudzus gadus.

2.

Sirsnīgi pateicos par labiem velējumiem, ziediem un dāvanu karti, ko saņēmu no valdes
pilnsapulces laikā.

3.

19. februārī piedalījos Kalamazū latviešu biedrības pilnsapulcē. Kā jau jums noteikti
zināms, Maira Bundža ir piekritusi turpināt kā KLB valdes priekšsēde caur Latvijas
simtgadi.

4.

Uzrakstīju un nosūtīju laikrakstiem “Laiks” un “Latvija Amerikā” informāciju par
notikumiem mūsu draudzē no š.g. marta līdz š.g. jūnijam. Uģis Grīnbergs ir uzņēmies šo
darbiņu darīt nākotnē.

5.

Ar Roberta Ķeņģa palīdzību (paldies, Robert!) izsūtījām informāciju draudzes locekļiem
par „Project 143”, kas ir organizācija, kas palīdz izmitināt bāreņus no vairākām zemēm
un arī no Latvijas 4-5 nedēļas pa vasaru jeb par ziemas brīvdienām.

6.

Ziedojām Gaŗezeram $50 Draudzīgā aicinājuma ietvaros. Pateicība saņemta no Gaŗezera
administratores Ilēnas Rusmanes. Ziedojām arī $50 Draudzīgā aicinājuma ietvaros
Kalamazū latviešu skolai. Pateicība saņemta.

7.

Mācītājas Aijas prombūtnes laikā ar Uģa Grīnberga, Roberta Ķeņģa un Ilzes Šīmanes
palīdzību nokārtojām, ka notiek Lielās piektdienas un Lieldienu dievkalpojums. Liels
paldies Uģim, Robertam un Ilzei, kas tik veikli un atsaucīgi nāca talkā.

8.

Sarunāju prāvesti Ilzi Larsen novadīt dievkalpojumu 23. aprīlī.

9.

Apsveicu Kalamazū latviešu skolas absolventus Viktoru Kalniņu, Māru Knochu un Larsu
Larsenu ar $50 naudas velti katram. Pateicība saņemta no Māras Knochas.

10.

Paldies Rūdim Kalnmalim un latviešu baptistu draudžu korim par skaisto koncertu š.g.
30. aprīlī.

11.

Esam iesākuši pārrunas par draudzes misiju un mērķiem. Nākošā valdes sēdē turpināsim
šīs sarunas, kur Roberts Ķeņģis vadīs šīs pārrunas. Draudzes locekļi ir aicināti sazināties
ar Robertu (rkengis@hotmail.com), ar jūsu idejām un domām par mūsu draudzes misiju
un mēŗķiem. Nākamā pilnsapulcē cerams, ka varēsim apstiprināt mūsu draudzes misiju
un mērķus.
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12.

Herberts Everss ir piekritis vadīt draudzes nākotnes plānošanas komisiju. Runāsim
nākamajā valdes sēdē par to, ko valde sagaida no šīs komisijas. Komisija veidojas, un
komisijas locekļu vārdus izziņosim, cik vien drīz varēsim. Komisija regulāri ziņos
draudzes valdei par viņu progresu šai jautājumā. Pilnsapulcē būs ziņojums no komisijas.
Starplaikā lūdzu sazināties ar Herbert (heverss@globalemergent.com) ar jūsū
ieteikumiem par draudzes nākotni.

13.

Uģis Grīnbergs pārstāvēja draudzi gadskārtējā Gaŗezera akcionāru sapulcē š.g. 13. maijā.
Paldies Uģi!

14.

Paldies Rūtai Mežsētai, Jānim Vīgantam, Mētrai Krautmanei, Dzintaram Abulam un
Robertam Ķeņģim, kas gādā, ka šis apkārtraksts tiek sagatavots, vēstules adresētas,
saliktas par aploksnēm, izsūtītas pa pastu un pa epastu.

15.

Aicinām jauniešus pieteikties stipendijām, lai šo vasaru apmeklētu latviešu valodas
programmas, rakstot man (dace.copeland@wmich.edu) līdz š.g. 5. jūnijam.

16.

Board Chair’s Report
We are so happy and ever grateful to God that Rev. Aija has recovered and is once again
leading the spiritual life of our congregation. Rev. Aija and I had a number of
conversations about how much it is that she really does for the congregants. She doesn’t
always agree with me as to how much she does do, but let us all be mindful how much we
demand of her time so that Rev. Aija can continue to recuperate and can spend many
many more years serving our congregation and God.

17.

Thank you from my heart for the well wishes, flowers and gift card I received from the
Board during the general meeting.

18.

On February 19, I attended the Kalamazoo Latvian Center’s general meeting. As you all
know, Maira Bundza agreed to continue as chair through Latvia’s 100 year anniversary
year.

19.

I sent information to two newspapers, „Laiks”and „Latvija Amerika”, about church
services and activities in the church. Ugis Grinbergs has agreed to take on this duty.
Thank you, Ugis.

20.

Thanks to Ŗoberts Kengis for sending out information to the congregation regarding
„Project 143”, which is an organization that helps place orphans from several countries,
including Latvia, with families for 4-5 weeks during the summer and during winter
holidays.

21.

We donated $50 to Garezers for their „Draudzigais aicinājums” fund raiser. We have
received a thank you from Garezers’ administrator Ilena Rusmanis. We also donated $50
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to the Kalamazoo Latvian School for their „Draudzigais aicinājums” fund raiser and a
thank you has been received.
22.

While Rev. Aija was away, with the help of Ugis Grinbergs, Roberts Kengis, and Ilze
Simanis, we made sure that the Good Friday service and Easter service took place. Thank
you to Ugis, Roberts and Ilze who were ready and willing to help with whatever needed
to be done.

23.

Arranged for the Very Reverand Ilze Larsen to lead the service on April 23.

24.

I congratulated the 8th grade graduates of the Kalamazoo Latvian School Viktors
Kalniņs, Māra Knochs and Lars Larsen and gave them each a $50 check. Māra has sent a
thank you note.

25.

Thank you to Rudis Kalnmalis and the Latvian Baptist Church choir for their beautiful
concerton April 30.

26.

We have started discussing our mission and vision. During upcoming Board meetings we
will continue this discussion led by Roberts Kengis. Please send your thoughts about
what the mission and vision for our congregationg should be to Robert
(rkengis@hotmail.com). We hope to have our discussion completed by the next general
meeting at which time we plan to adopt the mission and vision for our congregation.

27.

Herberts Everss has agreed to chair the committee to discuss the future of the
congregation. In an upcoming meeting, we will be discussing what the Board expects of
this committee. The members of the committee are almost set, and we will announce their
names as soon as we can. The committee will give reports to the Board on a regular basis
with the goal of a comprehensive look toward the future by the time of our next general
meeting. In the meanwhile, please contact Herberts (heverss@globalemergent.com) with
your input.

28.

Uģis Grīnbergs represented the congregation at the annual Garezers’ shareholder meeting
on May 13. Thank you, Ugis!

29.

Thank you to Ruta Mezsets, Janis Vigants, Metra Krautmanis, Dzintars Abuls and
Roberts Kengis who make sure that this newsletter is prepared, labels made, envelopes
stuffed and mailed and an email with the newsletter attached sent.

30.

I encouge families with children and youth who wish to attend Latvian language
programs this summer to request scholarships by writing to me
(dace.copeland@wmich.edu) no later than June 5, 2017.
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Ziedojumi – Donations
Lieldienas akcija – Easter fund raising ($1115)
Aivars, Janis; Berzins, Ilze; Butners, Veronica; Cazers, Jana; Gendrikovs, Dzintars; Grinberts, Ugis; Hess, Elza;
Kengis, Aija; Malcenieks, Miervaldis; Maldups, Janis; Mezsets, Aldonis; Reinis, Inta; Samsons, Ligita; Sika, Ginta;
Smidchens, Uldis; Smits, Karmena; Straume, Velta; Strautnieks, G & A.; Turks, Gunta; Vaseris, Anna;
Vaseris, Gunars; Viksne, Leons; Walter, Edite.

Rudolfa Gendrikovs piemiņai – In memory of

($1940)

Abuls, Dzintars; Allgaier, Irene; Baltmanis, Juris & Patricia; Berzins, Zeltite; Bolsteins,Vilma; Bush, Lilita;
Butners, Veronica; Druva, Karlis; Gendrikovs and Bayer families; Goba, Rita; Grinbergs, Ugis & Marite; Hawkins,
Marilyn R; Kalamazoo DV Apvieniba; Kalnmals, Rudolfs; Karlsons, Inda; Krautmanis, Metra & Modris; Krievs,
Viktoria & Viktors; Lielzuika, Aira; Malcenieks, Miervaldis; Melbardis, Daina; Mezsets, Aldonis & Ruta;
Minka, Imants; Pone, Diana; Pone, Janis; Rava, Liene Kalal; Rollis, Mirdza; Sika, Ginta; Smidchens, Uldis;
Samsons, Ligita; Stepe, Baiba; Raimonds Tiltins; Strauitins, Marite; Straume, Velta; Strautnieks, Astrida;
Sverns, Ieva; Ziemelis, Maija ; Zumburs, Jeanne

Veltas Galēns piemiņai – In memory of ($1843)
Aivars, Irma; Berzins, Ilze; Bolsteins,Vilma; Daugavas Vanagi; Druva, Karlis; Freimanis, Elisa; Gendrikovs,
Dzintars; Grinbergs, Ugis; Grinvalds, Ruta; Grivins. Gita; Horn, Daviod & Helen; Hruska, Richard & Michel;
Kalnmals, Rudolfs; Karlsons, Inda ; Karlsons, Inda; Kaugars, Girts; Kengis, Aija; Kengis, Arnis; Krautmanis,
Marianne; Krautmanis, Metra & Modris; Krievs, Viktoria & Viktors; Laurens, Maruta; Malcenieks, Miervaldis;
Melbardis, Daina; Memenis, Mara; Mezsets, Aldonis; Muizniece, Lalita; Pone, Diana; Pone, Janis; Rava, Liene
Kalal; Reinis, Inta; Rollis, Mirdza; Rose, Malda; Sika, Ginta; Simanis, Ilze; Smidchens, Uldis;
Samsons, Ligita; Straume, Velta; Strautnieks, Astrida; Sverns, Ieva; Tikauppila - WMU Aviaton staff; Tomsons,
Zigfrids & Mara; Turks, Gunta; Viksne, Leons; Zommere, Andra

Ziedojumi draudzei – Donations to church ($530)
Richter, Janis; Hatfield, Skaidrite; Richter, Linda ; Trapiano, Diane J. R.; Grivins, Guntars; Cooking class

Budžeta izpildījums 2017. g. 5. maijā
2017. g. bud˛ets
65,920

2017.g odienas
izpilde
(26,794.50)

Draudzes maksājumi LELBAi

2,900

(2,900.00)

Draudzes vadības/darbības izdevumi
Draudzes labdarības projektu izdevumi

5,180
1,000

(1,597.46)
(250.00)

9,500

(3,915.34)

87,000

(35,457.30)

2017. g. bud˛ets

2017. g. Izpilde

Draudzes locekļu pašaplikšanās ziedojumi

60,000

29,667.00

Dievkalpojumu kolektes.

10,700

4,191.00

9,000

10,789.22

300

18.84

1,000

355.00

82,000

45,021.06

2017. BUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumi par algotiem darbiniekiem

Draudzes nekustamā īpašuma uzturēšanas, uzlabošana, un jauna
īpašuma iegādāšanās izdevumi
Kopā izdevumi.
2017 BUDŽETA IENĀKUMI

Piemiņas ziedojumi un neparedzēti ieņēmumi.
Noguldījumu augļi.
Ienakumi par telpu lietošanu.
Kopā ienākumi

Draudzes kasieri: Uldis Šmidchens un Dzintars Abuls
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Dāmu komitejas ziņojums
Dāmu Komitejas ziņojums - Mārīte Grīnbergs
Vispirms vēlos izteikt lielu pateicību Dacei Copeland un Ilzei Šīmanei par viņu padomiem un
palīdzību man, uzņemoties DK priekšnieces amatu. Paldies visām dāmām par devumu, vai tas
būtu ar darbiņu, smaidu vai labu vārdiņu.
Pateicības ir saņemtas no Mirdzas Rollis ( $20.-), Copeland, Tomsonu un Galēnu ģimenēm,
Shirley Maldups, māc. Aijas Graham, Kalamazu Latviešu skolas, Garezera, un ari no Loaves &
Fishes par 134 mārciņu pārtikas ziedojumu marta mēnesī.
Paldies izsakam:
Shelley Keņģis par kafijas/sadraudzības stundas koordinēšanu.
Shirley Maldups par skaisto, izšūto altāra segu, un Vilmai Bolšteinai par pateicības
groziņa nogādāšanu Shirlijai.
Sallijai Šmits par dievnama āru un altāra puķu kārtošanu
Karinai Eniņai par $50.- lieldienu ziedojumu.
“’Latvian cooking”’ virtuvei , Mike Hansen vadībā, par $230.- ziedojumu.
Marta un apriļa notikumi:
15. martā – zupas pusdienas par labu Ļoaves and Fishes.
2. aprilī - pankūku brokastis, kuras izdevās ļoti labi, pateicoties visiem kas pielika roku.
16. aprilī - Lieldienu brokastis groziņu veidā. Paldies S. Ķeņģis par koordinēšanu un H.
Everssam par “”mimosa”” pārsteigumu !
30. aprilī – apsveicam trīs jauniešus ar latviešu skolas absolvēšanu, un pasniedzām jauno
izdevuma latviešu bībeli.
30. aprilī – Pēc latviešu babtistu dziesmu dienas koncerta, izteicam pateicību par ļoti
skaisto, patīkamo un augsto līmeņa kora sniegumu, un pasniedzām ziedus visiem diriģentiem un
solistiem. Ari, starp dievkalpojumu un koncertu pacienājām koristus ar kafiju un vieglām
uzkodēm.
Nākotnes darbība: (pēc vasaras)
Septembra mēnesī: (datums vēl nav nolikts): DK sarīkojums par labu Ciravas draudzei
Latvijā.
Oktobrī vai novembrī: zupas pusdienas
Rudens svētki ??

--------------------------------------------------------Lūdzu atceraties atnest ZIEDUS, ar ko
izgreznot altāru kādu svētdienu! Atzīmējat
kādu datumu kalendāri jau šodien! Ziedus varat
nodot dežūrējošam pērminderim pusstundu pirms
dievkalpojuma.
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Ladies Auxiliary – Marite Grinbergs
First of all, I would like to express my gratitude to Dace Copeland and Ilze Simanis for their
advice and assistance as I undertake the responsibilities of chairperson of the congregation ladies
auxiliary. Thanks to all you ladies for your contribution, with your tasks, smiles or just a good,
kind word of advice.
We have received thank-you’s from Mirdza Rollis ($20.-), Copeland. Tomsons, and Galens
families, Shirley Maldups, pastor Aija Graham, Kalamazoo Latvian School, Garezers, and from
Loaves & Fishes for the 134 lbs. of food items we donated in the month of March.
Thank-you’s to:
Shelley Kengis for coordinating the Sunday coffee / fellowship schedule.
Shirley Maldups for the beautiful handmade alter cover, and Vilma Bolsteins for providing
Shirley a thank you gift basket.
Sallija Smits for taking care of the church’s flowers both outside and Sunday altar needs.
Karina Enina for the $50.- Easter donation.
“Latvian cooking” class, under leadership of Mike Hansen, for the $230 donation,
March and April events:
March 15 - soup luncheon with proceeds to Loaves and Fishes
April 2 – Pancake breakfast, which, thanks to all who helped out, was a huge success
April 16 – Easter breakfast, pot luck style. Thanks to S. Kengis for the great coordination,
and a special thanks to Herbert Everss for the wonderful “mimosa” surprise !
April 30 – We congratulated our three young graduates of the Latvian School, and
presented each with a copy of the newest modern edition of the Latvian Bible.
April 30 – Following the Latvian Babtist song festival concert, we thanked the choir for a
wonderful, enjoyable , high quality presentation, and presented flowers to each conductor and
soloist. Between church service and the concert, we provided coffee and light snacks for the
choir members.
Upcoming events ( after summer):
September (specific date not yet identified) After church event with guest presenter for
benefit of Ciravas congregation and home for needy in Latvia.
October or November: soup luncheon
Fall bazaar ????

---------------------------------------------------------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.

---------------------------------------------------------10

DIEVKALPOJUMI
Svētdien, 11. jūnijā, Trīsvienības sv. svētdiena, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Shelley Ķeņģis
Dež. kasieris: Dz. Abuls
Svētdien, 18. jūnijā, dievkalpojums ar dievgaldu, pieminēsim 1941. gada jūnijā deportācijas
Latvijā, plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Imants Minka
Dež. kasieris: Dz. Gendrikovs
Ziedot pārtiku
Svētdien, 25. jūnijā, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Andris Kārkliņš
Dež. kasieris: Vilma Bolšteins
Svētdien, 2. jūlijā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis
Svētdien, 9. jūlijā, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Gundars Strautnieks
Dež. kasieris: Dz. Abuls
Svētdien, 16. jūlijā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Gunta Turks
Dež. kasieris: Dz. Gendrikovs

Ziedot pārtiku

No 17. jūlija līdz 10. augustam mācītāja ir atvaļinājumā.
Svētdien, 23. jūlijā, dievkalpojums plkst. 10:00. Dievkalpojumu vada Roberts Franklins.
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Jānis Pone un Aira Lielzuika
Dež. kasieris: Vilma Bolšteins
Svētdien, 30. jūlijā dievkalpojums nenotiek.
Svētdien, 6. augustā dievkalpojums nenotiek.
Svētdien, 13. augustā, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Uldis Šmidchens un Ligita Samsons
Dež. kasieris: Dz. Abuls
Svētdien, 20. augustā, dievkalpojums plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Rūta Mežsēta
Dež. kasiere: Mētra Krautmanis
Svētdien, 27. augustā, Kapu svētki Riverside kapsētā plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Shelley Ķeņģis
Dež. kasieris: Dz. Gendrikovs
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Ziedot pārtiku

Svētdien, 3. septembrī dievkalpojums Kalamazū nenotiks. Visi aicināti uz Garezeru.
Svētdien, 3. septembrī, dievkalpojums Garezerā plkst. 10:30, ar Jāņa un Aijas Kukaiņu
mazmeitiņas Minnas Aijas Kukaines kristībām.
Svētdien, 10. septembrī, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Gaida Veidemanis
Dež. kasieris: Vilma Bolšteins
--______________________________________________________________________________
Piezīme: Ja attiecīgā svētdienā paredzētam draudzes loceklim/ei vai pērminderim nebūtu
iespējams dežūrēt, lūdzam parūpēties par aizstājēju.
______________________________________________________________________________

Mācītāja Aija Graham...517-614-4853; E-pasts...aija_graham@comcast.net
Priekšniece, Dace Copeland..(269) 209-6465:dace.copeland@wmich.edu
Priekšn. vietnieks, Uģis Grīnbergs (269) 244-5691; mobīlais (269) 548-7355;
...................................................................................ugiathome@aol.com
Kasieris, Uldis Šmidchens...(269) 375-2829;uldis.smidchens@wmich.edu
Kasiera vietnieks, Dzintars Abuls……... .(269) 685-4104
Īpašumu pārzinis, Edvīns Melbārdis.(269) 615-1682;jukums@comcast.net
Īpašumu pārziņa vietn, Arnis Ķeņģis..(269) 349-3602; arniskazoo@aol.com
Dāmu kom. priekšniece, Mārīte Grīnbergs..(269) 244-5691;
........................................................................................mammagrin@aol.com
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