“Celsimies un celsim!”
Tagad nu es sacīju viņiem: "Jūs redzat nelaimi, kādā mēs esam, ka Jeruzāleme ir izpostīta un tās
vārti sadedzināti ugunī. Nāciet, un uzcelsim atkal Jeruzālemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu
par apsmieklu!" Un es stāstīju viņiem par sava Dieva roku, kas labvēlīga bijusi pār mani…Un
viņi sacīja: "Celsimies un celsim!" Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.
Nehemijas grāmata 2:17-18
Es ilgi meklēju vārdus, ko Tev teikt. Ilgi domāju, kas mums kā draudzei šodien jādzird, kad
saņemam simto Apkārtrakstu, kas iznāk īsi pēc mūsu draudzes kopīgās nelaimes, kad 8. jūlija
vakarā liesmās sadega mīļais, skaistais, pašu celtais dievnams. Es ilgi raudzījos sevī pēc vārdiem,
pēc virzības, kurā mums kopīgi jāiet. Kopš traģēdijas vakara es Dievam nepārtraukti esmu
lūgusi, lai rāda mums ceļu. Lai šā brīža tumsā Dievs rāda mums gaismu. Kā mums piecelties,
kad jūtamies sabijušies, skumji, noguruši, ciparos vai spēkā mazi, apmaldījušies starp iespēju
variantiem, varbūt pat dusmīgi, cīnoties ar atbilžu meklēšanu savās sirdīs?
Pēc mūsu dievnama atvadu dievkalpojuma daži piegājām pie baznīcas ieejas, lai uz kāpnēm
noliktu piemiņas ziedus. Un tad pamanījām, ka pie dievnama ieejas uz zemes bija sakrituši
krāsaini stikla gabaliņi – lauskās sabirušās dievnama vitrāžas. Zaļi, zilgani, sarkanīgi, dzeltenīgi
stikla gabaliņi. Mans Tods salasīja dažus un iedeva, lai ielieku savā kabatā par piemiņu.
Arhibīskape Lauma salasīja dažus stikla gabaliņus un no tiem izveidoja brīnišķīgu dāvanu mums
visiem - melnu rāmīti ar stiklā iekausētām mūsu baznīcas krāsaino logu lauskām (fotogrāfija
pievienota). Šo darbiņu izveica mākslinieks Uldis Stepe. Jo vairāk es skatos šajā mīlestībā dotajā
un stiprinājumu sniedzošajā dāvanā, jo vairāk es tur redzu cerību un virzību. Un ziniet kādu?
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Virzību uz augšu! Tiekšanos uz Debesīm, uz Sauli. Sniegšanos pretī Dievam. Es šajā dāvaniņā,
caur sakausētajiem stikliņiem, redzu attēlu par piecelšanos. Kad mūsu baznīca, dievnams caur
mums var un spēj piecelties.
Un tie ir mani vārdi sev pašai un jums visiem, ka tieši tas mums šobrīd ir vajadzīgs – spēks
piecelties un tiekties uz augšu. Turpināties. Visiem kopīgi vēlēties piecelties un turpināt veidot
Dieva namu caur mums, ar mums. Mēs jau varam šajā brīdī, sēru nomāki, fokusēt visu savu
uzmanību uz to, kā mums šobrīd vairs nav un ko vairs nevaram un no kā mēs baidāmies. Mēs
varam visus iespējamos “bet” lietot kā ieganstus, lai atrunātos un ļautos nolemtībai, sakāvei. Vai
arī mēs varam pamanīt tās daudzās svētības un spēkus, kas mums šobrīd vēl ir. Vai mēs varam
pamanīt sevī tādu, kaut mazu dedzību, mazu dzīvotgribas liesmiņu, kas tiecas uz Debesīm?
Mums vajag garīgi piecelties, sarosīties, iesaistīties, atsaukties un gribēt, lai mēs varētu caur sevi
turpināt draudzi celt. Visiem. Un te es tiešām domāju, cik ļoti mums šajā brīdī draudzei vajag
ikvienu – mums vajag draudzes sirmgalvjus, kas vēl atgādina par savu nodošanos, par savu
spēku un spēju no nekā sākt atkal. Mums vajag dzīves pieredzes bagātos, kam ir zināšanas,
iespējas, griba. Mums vajag spēka gados esošos, kam ir mīlestība, līdzcietība. Mums vajag
jauniešus, kas vēl māk sapņot un ilgoties. Un mums vajag bērnus, kas vēl māk nevainīgi jautāt
un priecāties. Un mums ir visas šīs grupas. Mums šajā brīdī vajag tikai piecelties un palīdzēt arī
citiem piecelties. Darboties, uz augšu tiekties.
Un tādēļ pavisam nejauši Bībelē mani uzrunāja Nehemija vārdi. Nehemija nebija ne pravietis, ne
priesteris vai pārvaldnieks, viņš bija dzērienu devējs ķēniņam (kas tajā laikā bija gana ievērojams
darbs, jo ķēniņu bieži gribēja noindēt, tādēļ ķēniņš uzticējās tikai īpašam, pašam uzticamākajam
cilvēkam, no kura rokām nebija bailes paņemt kausu). Bet Nehemija, kura vārds vien nozīmē
“Kungs ir mans iepriecinātājs” caur savu dzīvi un dzīves notikumiem bija piedzīvojis, ka Dieva
roka vienmēr ir labvēlības pilna. Viņš zināja un labi pazina savas spēka un iepriecas īsto Avotu.
No šī Avota viņš nekad neaizgaja tukšs vai vājš vai vienaldzīgs. Un tad Nehemija saņem ziņu, ka
Jeruzālemes mūri ir nodedzināti, sagrauti, viņš raudāja par to, kam viņa jūdu draudze iet cauri.
Bet tad viņš liecināja visiem par to, cik Dieva roka ir laba bijusi viņa mūžā un visā jūdu draudzes
laikā. Ka par to vien pienāktos Dievam pretī labo dot, jaunus Jeruzālemes murus celt.
“"Celsimies un celsim!", tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam”, ir teikts Nehemija
gramatā. To teikumu vairs neteica Nehemija viens pats. To teica jau vesela draudze – celsimies
un celsim!
Es nezinu, kuru no ceļiem, variantiem draudze izvēlēsies, kur mēs atradīsim un veidosim savas
jaunās mājas. Mums priekšā atbildīgs process. Bet es zinu vienu, ka mums šajā brīdī vēl ir dots
tik daudz, lai Dievam par to pateiktu paldies, par to, ka Viņa roka ir laba arī pret mums katru
bijusi, tik daudz un dažādos veidos. Un par to vien mums vajadzētu vēlēties kopā būt, kopā lūgt,
kopā smieties un kopā raudāt, kopā veidoties, kopā tiekties pret Debesīm. Un tādēļ viss, ko es
gribu pateikt Tev un sev– celsimies un celsim. Celsim tālāk draudzi, kas tur Kristus mīlestību,
kas stiprinās Dieva vārdos, kas lepojas ar savu latvietību, kas pārbaudījumos paliek stiprāka,
dziļāka, tuvāka viens otram un Dievam. Amen
Jūsu mācītāja Aija
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Mācītājas sprediķis, atvadoties no mūsu dievnama 14. jūlijā
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība. 1. Kor. 13, 13
Tu zini to brīnišķīgo sajūtu, kad tu atnāc mājās un jūti, ka tur tu esi ļoti, ļoti gaidīts. Vajadzīgs.
Tu zini to sajūtu, ka ir kāda vieta, kuru tu sauc par savu. Tu zini to sajūtu, kad tu atslēdz durvis,
un telpa, kas tevi ieskauj, ir mīlestības, siltuma pilna un tik droša. Tava māja. Un tajā mājā viss ir
tavs – tur ir tavas negulētās naktis un visi uztraukumi, strīdi. Tavā mājā tur ir tavi svētki un tavi
apkampšanās brīži, tavā mājā tur ir kopīgs galds un mielasts. Tavā mājā ir tava atpūta un
sirdsmiers, un tur ir tavi pienākumi, darbi. Tavi bērni dzimst un uzaug tavā mājā. Tavi mīļie
noveco un aiziet mūžībā tavā mājā. Tavi jaunie pieaug un atstāj tavas mājas un katru reizi tu
priecājies, kad viņi atgriežas, savās dzīvēs, sevi meklējot. Reizēm jūties varbūt nesaprasts savās
mājās un tad dusmās, sāpēs esi gājis prom un tomēr, domās esi skatījies atpakaļ, ilgojies
atgriezties. Tavā mājā ir visas tavas lūgšanas. Tavā mājā ir tava sirds. Pašam nemanot, tu saaudz
ar savu māju, ar savu namu. Un tā tas ir mums, Kalamazū draudzei.
Mums bija mūsu draudzes garīgā māja. Mūsu skaistā, pašu grūti celtā baznīca, par spīti gadiem
un izaicinājumiem uzturētā. Mūsu ēka, kur mēs sev ļāvām uz mirkli apstāties, lai Dievu
sadzirdētu, sajustu savā ikdienā un svētkos. Ēka, caur kuru mūsējie vienmēr gribēja apliecināt
savu piederību Latvijai. Ēka, ar kuru mēs jutāmies lepni. Ēka, kur vienmēr varēja saņemt Dieva
mieru, ja vien to cilvēks atļautu savai sirdij meklēt. Mūsu Dieva nams, kas pēdējā laikā man
vairāk un vairāk likās vientuļš, varbūt pat līdz galam nenovērtēts.
Mums katram ir savas atmiņas par mūsu dievnamu. Tie, kas to cēla, var stāstīt, kā no nekā, tikai
ar lielu apņēmību un lielu sirdsdegsmi, tapa kaut kas tik skaists un svēts. Tie, kas šo namu
uzturēja gadu desmitiem ilgi, tie var stāstīt par dedzīgiem strīdiem un nebeidzamām cīņām, bet
arī par milzīgu sevis atdošanu un nodošanos, negulētām naktīm. Šodien jūs tik daudzi stāstāt par
savu teikto mīlestības jāvārdu šā dievnama altāra priekšā. Šodien jūs stāstāt, kā pār jums tika
liets ūdens, kristījot jūs vai jūsu mīļos Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kā mēs nācām pie altāra
saņemt dievgaldu, reizēm lēnām pieturoties pie margām, jo dzīves smagums un nastas spiež. Kā
mūsu mīļie tika izvadīti pēdējā gaitā, kad tik smagas atvadas kā zārka vāks spieda sirdi. Tā bija
jūsu atmiņu krātuve. Tur bija piparkūku smarža novembra beigās, gatavojoties Ziemassvētku
tirdziņam. Koru dziesmas. Jūsu laiks ar mīļajiem, mūžībā aizsauktajiem.
Man ir savs stāsts par šo dievnamu. Kad es šeit sāku kalpot 4.5 gadus atpakaļ, man bija sajūta, ka
draudzes locekļi nedaudz baidās, atturās ienākt sakristejā, telpā blakus altārim. Un es sev solīju –
es radīšu šo vietu, šo mazo istabiņu par to, kur mēs visi jūtamies pieņemti un gribēti un droši. Un
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mums tā bija, man gribas ticēt, ka mums tiešām izdevās, kad mēs, reizēm saspiedušies viens pie
otra, Bībeles stundās, meditācijas nodarbībās, gribējām būt nekur citur, kā tieši sakristejā, telpā
blakus atārim, runāt cits ar citu. Un silti mums tur bija. Un negribējās projām iet. Vai tad, kad
vadītu dievkalpojumu pie altāra, un rīta saule spīdēja caur altāra vitrāžu logiem, mums likās, ka
pats Dievs mums uzsmaida, izliedams pār mums savu gaismu.
Es ļoti iemīlēju šo dievnamu. Šīs kļuva par manām garīgajām mājām. Brīdī, kad dega šis nams,
pelnos sadega arī daļa manas sirds. Un daļa tavas sirds. Daļa mūsu draudzes sirds. Un likās, ka
sadeg darbs, mūsu kopējais darbs.
Mēs drīkstam bēdāties un sērot. Jo sērot mēs varam tikai par to, kas mums ir bijis dārgs, ko mēs
esam mīlējuši. Citādi šis zaudējums mums būtu vienaldzīgs. Mīlestība un sēras ir vienas medaļas
divas puses. Ja tu mīli, tu zināsi, kā sāp, kad tas tev tiek atņemts.
Mums visiem sāp, skaistais dievnams ir sadedzis pelnos. Pelni paši par sevi liecina par sērām.
Par skumjām. Pelni liecina par to sirds stāvokli Dieva priekšā, kad es apzinos savu mazumu un
nespēku.
Ebreju, aramiešu valodā – vārds ‘pelni’ nozīmē arī “minūtīte laika’, ‘mazlietiņ’. Un tas jau
īstenībā arī ir tas, kas mums visiem visu dzīvi sāp visvairāk. Ka nekas šajā dzīvē nav pastāvīgs
un noturīgs. Ka nekas nav nokontrolējams, rokās noturams. Ka viss ir gaistošs, viss ir no mums
aizejošs, tikai uz mirklīti, tikai uz minūtīti, tikai mazlietiņ rokās iedots. Mūsu mīļie aiziet, reizēm
ātrāk, nekā mēs būtu gribējuši vai lūguši. Mīlestības aiziet, pārvēršas šķiršanās sāpēs un pelnos.
Bērni izaug un aiziet. Veselība aiziet un tā vietā ienāk nespēks, nogurums, slimības. Līdzekļi var
nākt un iet un sadegt pelnos, dievnams nodeg un liekas, kad nekas vairs nepaliek pāri, tikai pelni.
Bet pelnu kaudzīte ir mūsu labākā skolotāja. Jo tā māca par pašu būtiskāko, nesgraujamo, mums
neatņemamo.
Jā, nodega mūsu altāris, bet nevajadzētu nodegt Dieva klātbūtnes sajūta mūsu sirdīs. Sadega
vitrāžu logi, kurus ziedoja mīļos aizgājējus pieminot, bet nenodeg atmiņas, pateicība par viņiem.
Var sadegt ērģeles un dziesmu grāmatas, bet nesadeg mūsu dziesmas. Sadeg kroņlukturi, bet
mūsu iekšējā Kristus gaisma nevar izdegt. Var sadegt amata drēbes, bet nevajadzētu sadegt mūsu
priekam kalpot. Sadeg mūsu arhīvs un metriskās grāmatas ar visiem ierakstiem, bet nesadeg
mūsu draudzes patiesā, īstā vēsture. Pāri paliek tas, kas nesadeg. Nesadeg ticība, cerība un
mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.
Šo traģisko uguni izturēja mūsu sudraba dievgalda trauki, pilnīgi neskarti. Dievgalda laikā mēs
vienmēr apliecinām – Kristus ir ar mums. Varbūt mūsu mīļais, nodegušais dievnams liek mums
šodien patiesi saredzēt un sajust, ko mums nevar atņemt – Kristus tuvumu. Ja tava sirds tic, cer,
mīl, ja mana sirds tic, cer un mīl, starp mums ir patiesais Dieva nams. Nenodedzināms. Āmen
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MŪSU ATVADAS NO DIEVNAMA
2019. g. 14. jūlijā
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MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE
ANDREJS PAEGLIS
1938. gada 5. septembris, Valka, Latvija - 2019. gada 10. jūnijs, Kalamazū, Mičigana
“Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums. Tava saule
vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava mūžīgā
gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.” Jesaja 60:20
AINA DZIDRA DRILLIS
Dzim. Kreišmanis
1927. gada 4. oktobris, Umurgas pagasts, Limbažu novads – 2019. gada 31. jūlijs, Čikāga, Ilinoja
Bet, ak, Kungs, Tu taču esi mūsu Tēvs! Mēs esam māls, bet Tu mūsu veidotājs, mēs visi esam
Tavu roku darbs. Jesaja 64:8
ERNA JANKAVS
dzim. Balodis
1922. gada 18. novembris, Vecpiebalga, Latvija – 2019. gada 8. septembris, Kalamazū, Mičigana
“Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa
mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga.”1. Jāņa 4:12
DZINTARS ABULS
1932. gada 4. septembris Smiltene, Latvija – 2019. gada 15. septembris Plainwell, Mičigana
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs,
kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, 4ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to
iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. 2. Kor. 1:3-4
ZIGFRĪDS JIRGENS
1930. gada 22. janvāris Tukuma rajons, Latvija – 2019. gada 5. oktobris, Kalamazū, Mičigana
Bet pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas,
24
Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. 73. Psalms 23-24
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SALAULĀTIE DRAUDZES LOCEKĻI
Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoggredzens uz tavas
rokas! Sal. Augstā dziesma 8:6

MĀRA UN JĀNIS LAURĒNI
Laulības notika Garezerā, 15. jūnijā

ANNA UN STEPHEN SZYMULA
Laulības notika Grawn, MI, 23. augustā
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Mācītājas ziņojums
Nesaktoties uz šā brīža neērtībām un procesu, kurā mēs esam, domājot par savām jaunajām
draudzes mājām, mēs turpināsim šoruden un šoziem ar draudzes plānotajiem darbiem. Mūsu
“Akas” un Bībeles stundas nodarbības notiek ik mēnesi KLB Bibliotēkas telpā. Nāciet, esiet daļa
no mūsu sadraudzības.
Draudzes dievkalpojumi nākamo mēnešu laikā būs Daugavas Vanagu istabā. Paldies DV, ka
varam to izmantot labam darbam. Ziemassvētku vakara dievkalpojums notiks centra lielajā zālē
augšstāvā.
Vārdos nepasakāmi liels paldies mūsu draudzes priekšniecei Dacei Copeland par viņas darbu,
viņas pavadīto laiku, negulētajām stundām un uztraukumu, vedot mūs kā draudzi cauri šim
laikam. Paldies valdes locekļiem par atsaucību. Paldies jaunajiem valdes locekļiem – Jānim
Šmitam un Anitai Grīviņai, kas iesaistījušies valdes darbā. Paldies Kalamazū latviešu biedrībai
par lielo pretimnākšanu un atbalstu.

Priekšsēdes ziņojums
Saulainā 7. jūlija rītā, kā parasts, noturējām dievkalpojumu mūsu baznīcā. Mūsu mīļās mācītājas
Aijas sprediķis bija, kā vienmēr, aizkustinošs, trāpīgs. Šoreiz nenoturējām kafijas stundu, jo bija
vasaras pārtraukums. Viss bija „normāli”. Izejot no dievnama, savos prātos novēlējām baznīcai
ardievas ar domu, ka drīz būsim atpakaļ. 8. jūlija pievakarē mūsu baznīca bija nodegusi,
neatjaunojama. Oficiālais spriedums—cēlonis nezināms.
Šoks, neziņa, asaras, bailes, pārrunas, atbalsts, domāšana un spriešana—darbs. Tā esam nonākuši
līdz šai dienai.
Jau 8. jūlija vakarā vairākus valdes locekļus intervēja Township of Kalamazoo ugunsdzēsēju
komandas virsnieks, Township of Kalamazoo policijas pārstāvis, Kalamazoo Public Safety
detektīvi un Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms pārstāvji. Apdrošināšanas kompāniju
(Church Mutual) kontaktēju jau tanī pat vakarā. Sekoja vairākas dienas, kur graustu izmeklēja,
lai censtos uzzināt ugunsgrēka cēloni. Bez jau minētajām organizācijām, izmeklēšanā iesaistījās
arī apdrošināšanas kompānijas noalgotie izmeklētāji. Bija arī jāuzdod inventāra saraksts! To
pētīja atsevišķa kompānija, kas izstaigāja visu baznīcu, lai mēģinātu konstatēt, kas mums bija
bijis par inventāru. Paldies Dievam, ka Dzintars Gendrikovs nesen bija uzņēmis pari par 80
fotogrāfiju no baznīcas iekšpuses un ārpuses. Tas mums palīdzēja to inventāra sarakstu uzrakstīt.
Paldies Uģim Grīnbergam, Arnim Ķeņģim un Dzintaram Gendrikovam, kas man palīdzēja
sarakstu pārskatīt un izlabot.
Ir notikušas daudz, daudz sarakstes, kā arī telefoniskas sarunas, ar Church Mutual pārstāvi, lai
saprastu kā caur mūsu apdrošināšanas polisi kārtot šo zaudējumi. Talkā ar šīm legālām lietām
man galvenokārt ir nācis Imants Minka. Liela pateicība viņam par to! Tad vēl palīgos ir bijuši
Roberts Ķeņģis, Lia Krautmane un Laura Pone. Paldies arī viņiem!
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Mums pamatā ir divas izvēles: celt baznīcu no jauna (mums ir „replacement policy”), vai
pieņemt ko sauc par „actual cash value (ACV)”, kas ir ēkas vērtība un inventāra vērtība, atņemot
nost „nolietošanu”. Vēl neesam saņēmuši no apdrošināšanas kompānijas šo ACV summu.
Domātu, ka pietiktu mūsu vārgām sirdīm ar to, ka baznīca ir nodegusi. Sēta aplikta tā, lai neviens
neiet iekšā. Bet, neskatoties uz to, baznīcā pāris reizes ielauzās cilvēki, kas meklēja nezina ko!
Katru reizi, kad to uzgājām, tika izsaukta policija. Paldies Arnim Ķeņģim un Edvīnam
Melbārdim, kas kārtoja šīs lietas. Vainīgie nav līdz šim atrasti.
Valde satikās tūlīt 11. jūlijā, lai runātu par to, kas darāms tālāk. Nolēmām jau 11. augustā noturēt
pārrunas ar draudzes locekļiem, lai viņi var izteikt savas domas par draudzes nākotni. Pārrunas
bija ļoti vērtīgas, un pateicība visiem, kam bija iespēja ierasties un dalīties ar savām jūtām un
domām! Pēc tam, kad noklausījāmies, ieteikumus, konstatējām, ka valdei jāizveido četras darba
grupas un jāiesaista tanīs arī draudzes locekļi ārpus valdes: 1) Darba grupa, kas izved aptauju
visiem draudzes locekļiem par draudzes nākotni (Diāna Pone, Lauma Brau, Anita Grīviņa, Ilze
Lāce); 2) Darba grupa, kas izpēta, vai būtu vēlami lietot Centra telpas ik nedēļas
dievkalpojumiem un sadraudzības stundai (Edvīns Melbārdis, Mētra Krautmane); 3) Darba
grupa, kas izpēta iespēju īrēt telpas citur (Roberts Ķeņģis, Liene Kalal, Mārīte Strautiņa) un 4)
Darba grupa, kas izpēta jauna dievnama celšanas iespējas (Uģis Grīnbergs, Jānis Šmits).
Darba grupas ir nesen uzsākušas savu darbu, un vēl nav nekas konkrēts ko ziņot. Toties, aptauja
ir izsūtīta un tā, vai nu elektroniski vai pa pastu jānogādā Diānai Ponei līdz 25. oktōbrim.
Galvenais, ko valde nolēma, bija tas, ka draudzes darbs nevar šinī momentā apstāties, tikai
tādēļ, ka dievnams nodedzis, bet tam, cik nu vien iespējams, jāturpinās. Tā nolēmām, ka tūlīt
nākamā svētdienā, 14. jūlijā, jānotur dievkalpojums. Paldies visiem, ieskaitot māc. Aiju,
garīgiem vadītājiem no vidienes apgabala, valdes locekļiem un citiem draudzes locekļiem, GVV
vadībai un audzēkņiem un Robertam Kalniņam, kas palīdzēja šo dievkalpojumu izveidot par tik
skaistu un aizkustinošu. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem, kas ieradās uz dievkalpojumu.
Paldies Dievam par skaisto un saulaino laiku! Pateicos Ilzei Šīmanei un Uģim Grīnbergam, kad
tie uzrakstīja rakstus „LAIKS” avīzei un Gaŗezera ziņām par šo dievkalpojumu un dalījās arī
savās atmiņās par mūsu dievnamu.
Mike Hansen un Kalamazū Latviešu biedrības valde mums
momentā piedāvāja lietot telpas Centrā. Tā izveidojās
draudzes kapliča Centra Daugavas Vanagu istabā. Pie istabas
iekārtošanas strādāja Mike Hansen, Inta Šrādere un Shirley
Maldups. Pateicos Mētrai Krautmanei, kas aizdeva sava tēva,
prāvesta Ozola altāra iekārti ar pjedestāli, krustu un
svečturus. Vēlāk saņēmām ziedotus krēslus no St. Catherine
of Siena draudzes Portadžā. Krēsliem aizbrauca pakaļ, atveda
uz Centru un iekārtojā DV istabā Aleksis Copeland, Toms
Copeland, Dzintars Gendrikovs, Dāvids Graube, Uģis
Grīnbergs, Arnis Ķeņģis un Roberts Ķeņģis. Paldies visiem
par šīs istabas iekārtošanu! Centrs noziedoja klaviatūru no Krāmu tirgus mantām, ko patlaban
lietojam. Paldies arī Dzintaram Gendrikovam par skaņu sistēmas sagādāšanu.
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Turpinām arī sadraudzības stundas katru svētdienu pēc dievkalpojuma. Vislielākā pateicība
Dāmu komitejas priekšsēdei Mārītei Grīnbergai, kas ar visu savu sirdi un dvēseli piestrādā
pie tā, ka mēs varam pasēdēt un paciemoties pēc dievkalpojuma pie kafijas un maizītēm un
saldumiem. Paldies arī visiem tiem, kas nākuši Mārītei talkā un uzņēmušies atbildību par vienas
svētdienas kafijas galda izkārtošanu.
Paldies Edītei Balkai-Walters, kas turpina vadīt vingrošanas stundas draudzes locekļiem. Paldies
Centram, ka tas atvēlējis telpas šai nodarbībai.
Pateicos Mairai Bundžai par to, ka viņa paņēma savā gādībā draudzes apkvēpušās un apsvilušās
metriskās grāmatas un personīgi nogādāja tās uz īpašu vietu Mičiganas austrumu pusē (kā arī
aizbrauca atkal tām pakaļ), kas tās digitalizēja, lai informācija, kas grāmatās bija, tomēr ir
pieejama. Maira arī, kopā ar Ligitu Samsoni un Uldi Šmidchenu, ir sakārtosi Centra bibliotēku,
lai mācītājai tur būtu savs birojs. Bibliotēkas telpās arī notiek „Aka” un Bībeles stundas. Paldies
viņiem, kad viņi gādāja, lai mācītājai būtu ērtāka vieta, kur veikt savu darbu, kad viņa ir Centra
telpās.
Mēs jau neesam vieni mūsu bēdās. Palīdzība ir nākusi no
visām malām, vietēji un no tālienes. Agrāk jau minēju St.
Catherine of Siena draudzi, kas ziedoja krēslus. Esam
saņēmuši dziesmu grāmatas no Aijovas, Klīvlandes,
Kolombusas un Milvoku draudzēm. Kā jau kasieris ziņo,
esam saņēmuši bez noteikuma naudas ziedojumus, gan no
vietējiem cilvēkiem un draudzēm, gan no vidienes
apgabala draudzēm. Par šo atbalstu esam pateicīgi no
visas, visas sirds!
Pateicos Arnim Ķeņģim un Edvīnam Melbārdim, kas sagādāja tāmes baznīcas nojaukšanas
darbiem. Pieņemām Pitsch Company, un darbu bija paredzēts sākt septembŗa vidū, bet pirms tam
bija pastāvīgi jāatvieno ūdens un kanalizācija pie baznīcas. Diemžēl tas vēl nav izdarīts. Kamēr
tas nenotiek, tikmēr nojaukšanas kompānija nevar dabūt attiecīgās atļaujas, lai novāktu baznīcas
graustu. Arnis Ķeņģis turpina skatīties pakaļ šim procesam.
Paldies draudzes valdei un draudzes locekļiem, kas turpina darboties, lai notiek viss kā agrāk —
izsūtot apsveikuma kartītes, dežūrējot dievkalpojumos, nokārtojot, ka kapu svētkos ir krēsli uz
kuŗiem sēdēt un skaņu sistēma, liekot puķes uz altāra, apciemojot mūsu vecākos un slimos
draudzes locekļus un vēl un vēl.
Paldies Gaidai Veidemanei, kas turpina gādāt, ka mūsu aizgājējiem ir sagādāti ziedi piemiņai no
draudzes.
Pateicība saņemta no Birutas Abulas un ģimenes par ziediem, kas saņemti no draudzes, Dzintaru
Abulu izvadot.
Visvairāk un vissirsnīgāk pateicos māc. Aijai Graham, kas ir uzklausījusi ikkatru draudzes
locekli viņu bēdas par dievnama nodegšanu. Māc. Aija arī man ir bijusi ārkārtīgi liels balsts un
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atbalsts šinī nedrošā laikā. Māc. Aijas vēsts ir vienmēr par cerību un mīlestību. Bez tā, ka mums
jātiek galā ar šādu traģēdiju, māc. Aija turpina darīt savu kārtējo darbu vadot dievkalpojumus,
„Aku”un Bībeles stundas, izvadot aizgājējus, regulāri apciemojot nespēcīgos un vecākos
draudzes locekļus, laulājot priecīgus jaunos pāŗus un darot visu ko nu viņai draudzes locekļi
lūdz. Mūsu māc. Aija ir neatsverama! Vislielākā pateicība viņai par viņas mīlestību pret mums
visiem!
Turpināsi domāt un darīt un strādāt roku rokā, turpinot kalpot Dievam!
As usual, on the sunny July 7 morning, we held service in our church. Our dear Rev. Aija’s
sermon was, as always, moving, exact. This time we did not hold a fellowship hour as this was
summer. Everything was “normal”. As we left the church, in our minds anyway, we wished the
church farewell with the thought that we would return shortly. By the evening of July 8, our
church had burned down. The official cause of the fire — undetermind.
Shock, uncertainty, tears, fear, discussions, support, thought and reasoning — work. So we have
arrived at today.
The Township of Kalamazoo firefighters official, Township of Kalamazoo police, Kalamazoo
Pulbic Safety detectives and officials from the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms
interviewed a number of Board members on the evening of July 8. I contacted the insurance
company (Church Mutual) that evening. There followed several days where investigations were
taking place in the church in order to try to determine the cause of the fire. In addition to the
listed organizations, Chruch Mutual also sent their own investigators. We also needed to provide
a list of the inventory in the church. The inventory listing was provided by a separate company
that Church Mutual employed, who spent the better part of an afternoon going through the wreck
and documenting the inventory. Thankfully, Dzintars Gendrikovs had recently taken over 80
photos of the inside and outside of the church. That helped us write the inventory list. Thank you
to Ugis Grinbergs, Arnis Kengis and Dzintars Gendrikovs who helped me review and correct the
inventory list.
There have been many, many emails and phone calls with our Church Mutual agent in order to
understand how we settle our claim with the insurance company. I have received invaluable
assistance in this task from Imants Minka. Many thanks for the hours he has spent on this! In
addition, I have had counsel from Roberts Kengis, Lia Krautmanis and Laura Pone. Thank you
to them as well!
We basically have two choices: rebuild (we have a replacement policy), or take a settlement of
the actual cash value (ACV), which is the worth of the building and inventory minus
depreciation. We have not yet received the ACV amount from Church Mutual. It would seem that
it would be enought for our battered souls that our beloved church had burned down! A fence
surrounds the building so that no one enters the building. Despite that, there were several break
ins at the church. Who know what they were looking for! Every time that we discovered a break
in, we called the police. Thanks to Arnis Kengis and Edvins Melbardis who took care of this. The
perpetrators have not been found yet.
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The Board met right away on July 11 to discuss what to do next. We decided that we would invite
congregation members to a discussion of the events so that they could express their feelings and
their thoughts about where we go from here. The discussions were of great value. Our
appreciation goes to everyone who was able to attend that day. After we had heard and digested
the thoughts and suggestions, it became clear that we needed to establish four working groups.
The working groups were to be led by a Board member, but would involve other congregation
members. The groups are: 1) Survey group (Diana Pone, Lauma Brau, Anita Grivins, Ilze
Lacis); 2) Continue to use the Center’s space group (Edvins Melbardis, Metra Krautmanis); 3)
Rent space elsewhere group (Roberts Kengis, Liene Kalal, Marite Strautins); and 4) Rebuild
group (Ugis Grinbergs; Janis Smits).
The working groups have recently started their work, so there is nothing to report at this time.
However, the survey has been sent electronically or by U.S. postal and must be returned to
Diana Pone by October 25.
The main thing that the Board decided what the work of the congregation must not stop just
because we have lost our church building and we must continue as best we can. As such, we
decided to hold our next church service as planned, which was scheduled for the following
Sunday, July 14. Thank you to all, including Rev. Aija, Archb. Lauma, and other reverends from
the Midwest region, Board members and other congregation members, GVV leadership and
students and Roberts Kalnins, who helped make this service memorable. Thank you to all of our
supporters who attended the service. Thanks to God for providing a beautiful and sunny day!
Thank you to Ilze Simanis and Ugis Grinbergs who wrote articles for the Latvian Newspaper
“Laiks” and “Gaŗezera Ziņas” and shared their memories of the church.
Mike Hansen and the Kalamazoo Latvian Association Board immediately offered the use of
space in the Center. Such was born the chapel in the Daugavas Vanagi room of the Center.
Thank you to Mike Hansen, Inta Sraders and Shirley Maldups who helped arrange and fix up the
room to make it look like a chapel. Thank you to Metra Krautmanis who loaned her father’s, the
Very Reverand Ozols’, altar pedestal with cross and candle holders. Later we received a
donation of chairs from St. Catherine of Siena Church in Portage. Aleksis Copeland, Tom
Copeland, Dzintars Gendrikovs, Davids Graube, Ugis Grinbergs, Arnis Kengis and Roberts
Kengis picked up the chairs and brought them to the Center and set them up in the DV room.
Thank you to them! The Center also donated a keyboard that was received for the Rummage
sale. Thank you as well to Dzintars Gendrikovs, who procured the sound system.
We continue our fellowship hours after service every Sunday. A huge, hearfelt thank you to the
Womens’ Auxiliary chair, Marite Grinbergs, who puts her heart and soul into making sure that
we can spend time chatting with fellow congregants after service. Thank you, as well, to all those
congregation members who have stepped up to help prepare sandwiches and sweets for
fellowship.
Thank you to Edite Balks-Walter for continuing to exercise with our seniors. And, thank you to
the Center for allowing the group to use space in the Center.
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Thank you to Maira Bundza for taking the church’s metric books that suffered burns and water
damage in the fire, in her care, personally delivering and picking them up from an organization
on the east side of the state that digitized the materials so that we would continue to have our
records. Maira and Ligita Samsons and Uldis Smidchens also worked in the Center’s Library to
organize the room so that Rev. Aija would have an office and a space where the study group
“Aka” and Bible Study could be held more comfortably. Thank you to them!
We have not been alone in our sorrows. Help has come from near and far. Earlier I mentioned
the donation of chairs from St. Catherine of Siena. We have received song books from
congregations in Iowa, Cleveland, Colombus and Milwaukee. As you will see in the treasurer’s
report, we have also received monetary support both from local sources and our brothers and
sisters in the midwest region. We are ever so thankful for this support!
Thank you to Arnis Kengis and Edvins Melbardis who solicited quotes to demolish the church
building. We awarded the contract to Pitsch Company, and work was scheduled to begin the
middle of September. However, before that could be done, we needed to have Consumers Energy
cap off the water and sewer lines. Unfortunately, that has not yet been done. Until that work is
completed, we cannot get the required permits to do the demolition work. Arnis Kengis continues
to follow up with Consumers Energy.
Thank you to the church Board who continues the work of the congregation by sending out
cards, working at services, making sure we have chairs and a sound system at the cemetery
service, bringing flowers to put on the altar, visiting our sick and elderly congregation members
and more and more.
Thank you to Gaida Veidemanis who continues to make sure that flowers are sent from the
church in the event of the death of a congregant.
We have received a thank you note from Biruta Abuls for the flowers sent from the church at the
memorial service for Dzintars Abuls.
Most of all and from the bottom of my heart I thank Rev. Aija Graham, who has lent her ear to
every congregation member that has wanted to talk to her about their pain and loss of their
beloved church. Rev. Aija has also been my greatest support during this uncertain time. Rev.
Aija’s message is always about hope and love. In addition to the fact that we are dealing with the
loss of the church building in many, many ways, Rev. Aija continues to do her work by leading
services, the study group “Aka” and Bible study, performing funerals, regularly visiting with the
infirm and elderly, marrying happy young couples and doing everything and more that
congregants ask of her. Our Rev. Aija is invaluable! My greatest thanks to her for her love for us
all!
Let’s continue to think and do and work hand in hand as we continue to serve God!
Dace Copeland
Valdes priekšsēde/Board Chair
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Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums
Nav tie vārdi, kas var Dacei pateikties par viņas uzņēmību, pacietību un to laiku, ko viņa ir
veltījusi, lai kārtotu lietas sakarā ar mūsu traģisko dievnama aiziešanu bojā. Mīļš paldies!!!!
There are no words that can express our gratitude to Dace for the effort, patience and time
she has devoted in managing the aftermath of the tragic loss of our church. Our sincerest thankyou!!!!
Paldies visiem, kuŗi piestrādāja, lai iekārtotu biedrības nama DV istabu mūsu
dievkalpojuma noturēšanai. It sevišķs paldies Shirley Maldups par altāra iekārti!
Many thanks to everyone who provided a helping hand in preparing and converting the
Latvian Center’s DV room for church service usage. Special thanks to Shirley Maldups for the
altar preparation!!!
Esam atkal atsākuši kafijas/sadraudzības stundu pēc dievkalpojuma. Lūdzu, atbalstīsim ar
piedalīšanos un uzņemšanos to sagatavot, pierakstoties sarakstā, kas ir pie sienas dievkalpojuma
istabā.
We have again resumed the coffee / fellowship hour after Sunday service. Please, let’s support
this activity by not only participating but also volunteering to prepare the coffee and snacks.
Please sign up for a specific date on the list on the wall in church room.
Būsim arī atsaucīgi gādāt, lai ik svētdienu būtu ziedi uz altāra. Pieteikšanās saraksts ir pie
sienas dievkalpojuma istabā.
Also, please choose a date to volunteer to bring fresh flowers for the altar decoration. The
sign-up sheet is on wall in the church room.
Esam arī atsākuši Loaves & Fishes ziedojumu akciju. Groziņš ir novietots pie lejas stāva
āra durvīm. Turpināsim ziedot šai vērtīgai lokālai labvēlīgai organizācijai.
We also have resumed the collection of food donation to Loaves & Fishes. The collection
basket is by the lower level outside door to the Center. Let’s continue our support for this very
worthwhile local organization.
Ar $50.- ziedojumu, DK atbalstīja Lauras Šmidchenas aicinājumu palīdzēt, kādai trūcīgai
meitenei ar nepieciešamām vajadzībām skolu iesākot. Lūgums nāca sakarā ar gadzkārtējo
Eņģeļu koku projektu.
With a $50.- donation we supported Laura Smidchens’ request, by way of the Angel Tree, to
help a young girl in dire need of supplies to attend school.
7. oktobrī svinējām Pļaujas svētkus ar kāpostu un desiņu pusdienām. Bija arī loterija ar
ļoti vērtīgiem un vēlamiem vinnestiem! Varēja arī iegādāties latviešu rupjmaizi no Grand
Rapidiem. Paldies visiem, kas atbalstīja Pļaujas svētkus!
On October 7, we celebrated Fall Harvest with a sausage and Latvian sauerkraut luncheon.
We had a raffle with many worthwhile and desireable prizes. There also was rye bread from
Grand Rapids for sale.Thanks for supporting this enjoyable afternoon.
27. oktobrī būs zupu pusdienas. Pēc pusdienām notiks Dāmu komitejas “mini” sapulce,
kur pārrunāsim nākotnes darbību: gadskārtejo piparkūku un pīrāgu cepšanu, Ziemsvētku tirdziņu,
senioru pusdienas, draudzes eglīti, utt.
The next Soup Luncheon will be on Oct. 27. A “mini” meeting of the Ladies Aux. will follow
lunch where we will discuss and plan our upcoming activities: annual ginger cookie and piragi
bake, Christmas bazaar, senior luncheon, congregation Christmas activity, etc.
Novembra mēnesī būsim atkal atsaucīgi un devīgi Eņģeļu koka projektam.
Starting in November , let’s again be generous and supportive of the Angel Tree project.
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Ziemsvētku tirdziņš ir paredzēts 7. decembrī.
The Christmas Bazaar is planned for December 7.
Senioru pusdienas ir paredzētas 15. decembrī.
The Senior luncheon is planned for December 15.
Draudzes svētku iedziedāšana paredzēta 22. decembrī.
The congregations Christmas sing-along is planned for Dec. 22.
Novēlu visiem skaistu rudeni un Dieva svētību!
Wishing everyone a beautiful fall and God’s Blessings!
Mārīte Grīnberga
Dāmu komitejas priekšsēde

Kasieŗa ziņojums
ZIEDOJUMI DRAUDZEI -- D0NATIONS TO THE CHURCH
Erna Jankavs piemiņai -- in memory of $185
Z. Bērziņš; A. Strautnieks; G. Turks; A. Vasaris; Kalamazoo DV apvienība
Andrējs Paeglis peimiņai -- in memory of $60
L. Dixon; G.Turks
Aina Drillis piemiņai – in memory of $220
V. Drillis-Eigis; A. Strautnieks
Speciāli ziedojumi -- Special Donations:
Latviešu Fonda ziedojums draudzei - Latvian Foundation, Inc. $200
LELBA Vidējā rajona draudzes -- LELBA Mid Region congregations $3,375
LELBA Vidienes Apgabals -- LELBA Mid Region $1,200
Parchment United Methodist Church $1,078

Lūdzu, sūtiet ziedojumus un maksājumus draudzei uz sekojošo adresi!
Please send donations and payments to the church to the following address:
Anita Grīviņš
9882 S Avenue West
Mattawan MI 49071

Citi ziņojumi
Eņģelu koks / Angel Tree
Paldies, visiem kuŗi izpalīdzēja ar mūsu eņģelu koka „pirmo
palīdzību”! Meitiņa saņēma veselu toveri drēbes, ko vilkt skolā un mājās,
skolas lietas (zīmuļus, asināmo utt.), materiālus viņas mācību stacijai savās
mājās, grāmatas un naudu, lai viņa var ar vecmammu un programmas
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direktrisi iet iepirkt sev lietuszābakus un dažas citas lietas. Direktrise teica, ka vecmamma bija
loti laimīga, ka viņām bija šī iespēja iet kopīgi iepirkt skolas lietas un ka vecmammai veicas ar
pārvākšanos šeit, lai iegūtu aizgādņa tiesības par savu mazmeitu. Atkal, paldies visiem, ieskaitot
dāmu komitejai, par palīdzēšanu meitenei sekmīgi sagatavoties skolai, kā arī palīdzēt
vecmammai un meitenei ‘normalizēties’ pēc tik lielas un pēkšņas trağēdijas.
Mēs sāksim parastās eņğeļu koku aktivitātes oktobŗa sākumā.
Thank you to everyone that helped out with our Angel tree emergency “first aid.” The young girl
received a large storage container of clothing for school and home, school supplies (i.e. pencils,
sharpener, etc.), materials for her home study area, books, and money to go with her
grandmother and the program’s director to shop for rain boots and other items. The director
informed me that the grandmother was very happy that she had this opportunity to go school
shopping with her granddaughter. The director also informed me that the grandmother’s move to
this part of the country and her efforts to gain full parental rights over her granddaughter are
going well. Thank you again to everyone, including the Women’s Auxiliary, for helping the
young girl to successfully prepare for school and for her and her grandmother to be able to
‘normalize’ after such a big and sudden tragedy.
We will begin the regular angel tree activities in the first half of October.
*****
Ziemassvētku tirgus / Christmas Bazaar
Sveiki! Vel pieņemu ziedojumus Centra galdam Ziemassvētku tirgum. Mums šo gadu jau ir
sanācis liela dažādība latviešu makslinieku un amatnieku darbu - gleznas, kerāmika, audumi,
izšuvumi, rotas, utt. Mēs tirgojamies ar lielu stilu un materiālu dažādību. Šogad mums arī atkal
būs daži masu veidoti produkti ar vēsturisku nozīmi tā kā pastāv interese šādos vēsturiskos
gabalos. Pārdodam šos latviešu darinātos darbus par mērenām cenām, lai atbalstīt Centru un
atrastu šiem brīnišķīgajiem darbiem jaunas mājas. Pēc tirdziņa sākšu arī tirgoties par
internetu. Neviena mantiņa, kuŗa vēl ir labā stāvoklī, netiks aizmirsta. Katrai lietai centīsimies
atrast jaunas mājas un jaunus apbrīnotājus. Viss tas būs Centram par labu! Ja jums ir kāda tāda
mantiņa, ko vēlaties ziedot, lūdzu kontaktējiet mani, lai sarunātu kā nodot.
Hello! I am still accepting donations for the Latvian Center’s table at the Christmas Bazaar.We
already have a variety of artist and artisan works - paintings, ceramics, woven and sewed pieces,
jewelry, etc. We are selling a large variety of styles and use of different materials. This year we
are once again going to have a few mass produced items of historical significance since there
appears to be an interest in such items. We are selling these Latvian produced pieces for a
moderate price to support the Latvian Center and find these wonderful pieces a new home. After
the Bazaar I intend to start selling on-line. Not a single piece that is still in good condition will
be forgotten. We will strive to find each piece a new home and new admirers - all for the benefit
of the Latvian Center. If you have such an item that you are ready to part with, please contact me
to arrange for drop off.
-Laura Šmidchena
lauraaigalatviete@gmail.com
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI DRAUDZĒ
Diena, datums
Dievkalpojumi, laiks
Pasākumi
Svētdien, 20. oktōbrī,
Sunday, October 20,

dievkalpojums angļu valodā,
plkst. 10.00. Service in
English at 10 a.m.
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Sallija
Šmita; kasiere: Mētra
Krautmane.

Svētdien, 20. oktōbrī,

Svecīšu dievkalpojums
Riverside kapsētā, plkst. 16.00.
Slikta laika gadījumā, svecīšu
dievkalpojums nenotiks.

Trešdien, 23. oktōbrī,
Svētdien, 27. oktōbrī,

Bībeles stund, plkst. 11.00.
Reformācijas, Ticības
atjaunošanas svētku
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Shirley
Maldups; kasieris: Dzintars
Gendrikovs.
dievkalpojums, plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Arnis
Ķeņģis; dr. loc. Gunta
Turka; kasiere: Vilma
Bolšteina.
lūgšanas grupa “Aka”, plkst.
11.00.
dievkalpojums ar dievgaldu
angļu valodā, plkst. 10.00.
Service with communion in
English, 10 a.m.
Dežūrē: pērmd. Roberts
Ķeņģis; dr. loc. Andris
Kārkliņš; kasiere: Anita
Grīviņa.
Bībeles stunda, plkst. 11.00.
Latvijas Valsts svētku
dievkalpojums, plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs
Ziemelis; dr. loc. Jānis Pone
un Aira Lielzuika; kasiere:
Mētra Krautmane.

Svētdien, 3. novembrī,

Piektdien, 8. novembrī,
Svētdien, 10. novembrī,
Sunday, November 10,

Trešdien, 13. novembrī,
Svētdien, 17. novembrī,
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Kafijas sadraudzības stunda.
Fellowship hour. Ziedosim
pārtiku “Loaves and Fishes”.
Food donations for Loaves
and Fishes.

Zupas pusdienas. Pēc
pusdienām Dāmu komitejas
sapulce.

“Mani balti bālēliņi” –
koncerts ar Valdi un Rutu
Muktupāveliem.

Kafijas sadraudzības stunda.
Fellowship hour.

Svētku akts.
Ziedosim pārtiku “Loaves
and Fishes”.

Diena, datums
Svētdien, 24. novembrī,

Svētdien, 1. decembrī,

Piektdien, 6. decembrī
Svētdien, 8. decembrī,

Svētdien, 15. decembrī,
Sunday, December 15,

Trešdien, 18. septembrī,
Svētdien, 22. decembrī,

Dievkalpojumi, laiks
Mūžības svētdienas
dievkaklpojums ar dievgaldu,
plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Sallija
Šmita; kasieris: Dzintars
Gendrikovs.
Pirmās adventes svētdienas
dievkalpojums plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Shirley
Maldups; kasiere: Vilma
Bolšteina.
lūgšanas grupa “Aka”, plkst.
11.00.
Otrās adventes dievkalpojums
ar dievgaldu, plkst. 10:00.
Dežūrē: pērmd. Arnis
Ķeņģis; dr. loc. Gunta
Turka; kasiere: Anita
Grīviņa.
Trešās adventes svētdienas
dievkalpojums angļu valodā,
plkst. 10.00.
Third Advent service in
English, 10 a.m.
Dežūrē: pērmd. Roberts
Ķeņģis; dr. loc. Andris
Kārkliņš; kasiere: Mētra
Krautmane.
Bībeles stunda, plkst. 11.00
Ceturtās adventes
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 10.00.
Dežūrē: pērmd. Artūrs
Ziemelis; dr. loc. Jānis Pone
un Aira Lielzuika; kasieris:
Dzintars Gendrikovs.
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Pasākumi
Kafijas sadraudzības stunda.

Kafijas sadraudzības stunda.

Kalamazū latviešu skolas
rīkotā Ziemsvētku eglīte tūlīt
pēc dievkalpojuma.

Kafijas sadraudzības stunda.
Fellowship hour.
Ziedosim pārtiku “Loaves
and Fishes”.
Food donations for Loaves
and Fishes.

Kafijas sadraudzības stunda
ar Ziemassvētku dziesmu
iedziedāšanu.

Diena, datums
Otrdien, 24. decembrī,

Svētdien, 29. decembrī,
Otrdien, 31. decembrī,

Dievkalpojumi, laiks
Ziemassvētku vakara
dievkalpojums, plkst. 17.00
Centra augšstāva lielajā zālē.
Dežūrē: pērmd. Mētra
Krautmane; dr. loc. Sallia
Šmita un Shirley Maldups;
kasiere: Vilma Bolšteina.
dievkalpojums nenotiek.
Vecgada vakara
dievkalpojums ar dievgaldu,
plkst. 16.00
Dežūrē: pērmd. Edvīns
Melbārdis; dr. loc. Gunta
Turka; kasiere: Anita
Grīviņa.

Pasākumi

Kalamazū latviešu skolas
Ziemassvētku eglīte notiks svētdien,
8. decembrī Centra lielajā lejas stāva
telpā, pulksten 11:15 (tieši pēc
dievkalpojuma). Visi laipni lugti!
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