Esi man tuvu…
“Tu esi tas, kas mani izvedis no mātes miesām, kas mani mācījis paļauties uz Tevi no mātes
krūts. Uz Tevi esmu vērsts no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mans Dievs.
Neesi tālu no manis, jo izbailes ir visapkārt, esi man tuvu…” 22. psalms 10-12
Grūti ir bijuši pēdējie divi mēneši. Dažādās jomās un dažādos sajūtu līmeņos šie ir bijuši
sarežģīti mēneši. Visiem kopā, ikvienam no mums. Tu jau pats zini savu grūtumu. Tu pats zini
savus izaicinājumus. Tu pats zini, ko šis laiks tev kā cilvēkam ir licis atklāt, pieredzēt, mācīties,
arī sāpīgi pieņemt. Varbūt tā bijusi tava vientulība, noslēgtība, izolētība no pārējiem, kas tavas
dienas darījis garas un varbūt pat tumšu domu pilnas. Daļa no mums esam dzīvojuši bailēs un
domājuši – kāds būtu iznākums, ja vīrusu dabūju pats vai kāds no maniem mīļajiem. Kādam
grūtums bijis, jo nevar otru apkampt, tuvāk pienākt, otram bez bailēm blakus būt, otra roku turēt,
mīļos no sirds apciemot un tas licis pat domāt uz kādu mirkli – vai šī ir pasaule, kuru es gribu sev
un saviem bērniem? Kādam dienas bijušas grūtas, jo vīruss ietekmējis veidu, kā strādājam, kā
savā starpā pulcējamies. Kāds ir cīnījies ar dienu vienmuļību, garlaicību, apātiju, kamēr cits atkal
dienu tukšumu aizpildījis radoši un darbīgi. Kādam šis bijis kritisks laiks, jo bijis jāzaudē darbs
un jācīnās par bezdarbnieka ienākumu nodrošināšanu un negulētām naktīm, jautājot – ko tālāk un
kad varēšu pilnvērtīgi atgriezties darbā un kādā darbā. Kādam šis laiks apstādinājis ienesīgos
biznesa augļus, kadam šis laiks licis pārmainīt savus plānus un dzīves ieceres, ceļojumu sapņus.
Mūsu bērniem, jauniešiem šis ir bijis laiks, kas licis mācīties citādāk, un ietekmējis veidu, kā viņi
bauda savas bērnības un jaunības nebēdnīgās dienas. Tā vietā daudzu sirdīs ienākusi nospiestība,
jo ik dienas ir jāskatās mazā pasaulē, ekrāna lielumā – telefonā vai kompjūterā. Un, lai arī tur ir
informācijas un tēlu pārsātinātība, tu nevari pilnīgi baudīt dzīvi, ja tā ieslēgta “Zoom” interneta
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satikšanās “istabas kastītē”, tajā nav patiesas dzīvības un brīvības. Vismaz ne tās brīvības, kuru
mēs pieņemam kā pašsaprotamu. Kāds šajā laikā ir dzīvojis konspirāciju teoriju gūstā un cīnījies
par “vienīgo, īsto” taisnību. Kāds skaita visus zaudējumus, jau esošos un iespējamos. Un kāds
atkal sev varbūt jautā: “kad būs tā, kā bija un vai būs, kā bija”? Kāds priecājies par mazajiem
dzīves brīžiem. Par pastnieku, kas ik dienas pabrauc garām un pamāj ar roku. Par kādu
pārsteiguma vēstuli vai zvanu. Par ziedu, kas uzziedējis. Par to, kā pavasaris šogad klusi pagājis,
ļaujot putniem skaļāk čivināt un dabai pienākt pie mums pavisam tuvu klāt (vienvakar, stāvot
savas mājas priekšdārzā un runājoties ar kaimiņieni, man pilnīgi negaidīti, no nekurienes, tuvu
blakus pienāca pīļu māte ar diviem maziem pīlēniem un uzkavējās uz mirkli, līdz devās tālāk
savās gaitās).
Tu redzi, mēs visi šajos pēdējos divos mēnešos esam bijuši jaunā vīrusa dotajā mācību laikā. Un
mēs jau zinām, mācīšanās ne vienmēr ir ērta un ne vienmēr ir patīkama. Bet mācīšanās paredz,
ka mūsos notiek pieaugšana, mācīšanās laikā notiek būtiskā saprašana. Mācīšanās laikā tu ar
citām acīm sāc saredzēt pirms tam nesaprotamo vienādojumu. Mācīšanās laikā tu jautā
jautājumus. Mācīšanās laikā tu reizēm gribi atmest ar roku grūtajam, neizprotamajam. Bet dzīve
paredz mācīšanos.
Bībelē ir desmitiem vietu, kur cilvēks sauc uz Dievu, lai Kungs viņu māca un pavada pa saviem
ceļiem. Un uzstājīgi un spēcīgi ir šie saucieni – vadi mani savā patiesībā, Dievs! Māci mani darīt
pēc tava prāta! Pārmāci mani, lai es varu atgriezties mājās! Hmmm, mēs varētu domāt – nezinu,
vai man pietiktu drosmes lūgt Dievam, lai mani pārmāca. Jo man jau liekas, ka es pats visu zinu
vislabāk! Es jau visu esmu apguvis! Un pārmācīšana, tā sāp. Mums pat liekas, ka pārmācīšana
nozīmē un iekļauj sodu. Bet īstenībā - pārmācīšana nozīmē, ka kaut ko pa dzīves laiku esmu
pieņēmis kā pareizu un tam atrodis simtiem attaisnojumu, lai to piekoptu, veicinātu, bet patiesībā
tam vajag korekcijas. Tam vajag maiņas. Un Dievs norāda, kur šīs korekcijas ir vajadzīgas.
Pārmācīšana nozīmē, ka es nekad nevaru zaudēt “skolnieka” attiekmi šajā dzīvē. Kamēr dzīvoju,
es mācos. Kamēr dzīvoju, es daudzas lietas pārmācos. Ļauju palaist to, kas nestrādā, kas
nedarbojas, kas rada sāpes un ciešanas sev un citiem, un mācos to, ko pirms tam nezināju vai
kam pirms tam manā sirdī, manā pasaules uztverē nebija vietas. Varbūt pat apzināti vai
neapzinātu nedevu tam savā sirdī vietu.
Un jaunais vīruss ir rādījis jau tagad, pēdējo divu mēnešu laikā, pasaules vājās puses un pasaules
stipro, dievišķo daļu. Vīruss liek mācīties šķirot informāciju, pašam analizēt un domāt līdzi
atbildīgi. Vīruss māca skaidrāk redzēt arī mūsu valsts, ASV, ievainojamo daļu, sistēmas vājos
posmus. Un vīruss māca redzēt arī valsts neapstādināmo garu, mūsu cerības dziļumu un iekšējo
spēku. Vīruss mācījis novērtēt to, kas mums ir un tos, kuri mums ir. Vīruss mācījis nedaudz
zemāk noliekties Visvarenā Dieva priekšā, nevis stāvēt savā lieluma mānijā vai iedomatajā
visspēcībā. Vīruss mācījis pasaulei uz mirkli apklust, norimt Svētā Lieluma priekšā. Vīruss
mācījis, ka reizēm mēs tiekam apstādināti. Pašiem negribot jāmācās, ka viss nav mūsu rokās.
Vīruss mācījis novērtēt, ka nekas, nekad nebūs dārgāks kā otra cilvēka pieskāriens, klātbūtne,
balss. Vīruss mācījis atzīt, ka mēs, cilvēki, viens otram esam vajadzīgi. Vīruss mācījis paļauties.
No jauna paļauties, ka tad, kad izbailes ir visapkārt, Viņš ir mums tuvu. Dievs ir tuvu.
Un tas ir daudz, ja mēs esam to sākuši mācīties vai pārmācīties pēdējo divu mēnešu laikā. Garīgā
dimensijā, manuprāt, mēs pēdējos divos mēnešos esam auguši.
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Es pati šajos divos mēnešos mācījos, ka mēs esam laba draudze. Ka mēs turamies kopā un viens
otru atbalstām, kā mācēdami un kā varēdami. Jā, mūsu satikšanās vieta centrā bijusi tukša, bet
mēs esam turējušies kopā Dieva vārdos un lūgšanās un atbalsta zvanos, īsziņās un vēstulēs un
mazos , mīlestības parsteiguma brīžos, kad draudzes senioriem nogādājām Dāmu komitejas
sagādātos sveicienus. Varbūt pat esam mācījušies, kādēļ mums vajag draudzi, un kas īsti ir
draudze. Un pāri visam es esmu mācījusies, ka Viņš ir tuvu. Dievs ir tuvu šajās dienās. Un es ļoti
gribu ticēt, ka tev ir tāpat. Tad neviens laiks nav iztērēts, ja mēs to esam kaut uz mirkli sākuši
iemācīties…
Domās jūs visus mīļi apskaujot, Māc. Aija

MIRUŠIE
Bet pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie manas labās rokas, Tu mani vadi pēc Sava
prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, tad man nevajag ne debess, ne zemes!
Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa
mūžīgi! (Ps. 73: 23-26)

VIESTARTS AISTARS
1927. gada 15. jūlijs, Dobele, Latvija – 2020. gada 1. aprīlis, Allegan, MI
RASMA PLĀTE
1937. gada 19. februāris, Grašu pagasts, Madonas novads, Latvija - 2020. gada 14.maijs
Kalamazū, MI
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KRISTĪTIE
Bet Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo
tādiem pieder Debesu valstība." Mat. 19:14
ANNA IEVA LŪSIS
Vecāki – Anneli un Ēriks Lūši
Kristīta 2020. gada 16. maijā
Trejupēs

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES
Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu” (Fil.3:20)
Maira Bundža
Anita Gaudio

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
•

Kopš 13. marta, kad saņēmām aicinājumu un pēc tam rīkojumu nenoturēt
dievkalpojumus, sāku aktīvi uzlabot mūsu draudzes virtuālās mājās. Kopā ar Tony
Gaudio uzlabojām draudzes mājas lapu http://kalamazoolatvians.com/kalamazu-latviesubaznica/ Tajā tagad pieejama atjaunota informācija. Mājas lapā ir arī ievietota iespēja
veikt naudas ziedojumus draudzei. Izveidoju draudzes Youtube kanālu, to var atrast,
Youtube ievadot vārdus “Kalamazū latviešu draudze”. Tajā tagad pieejami 12 video ar
svētbrīžu ierakstiem. Paralēli Youtube arī draudzes Facebook vietnē esmu likusi
svētbrīžu ierakstus un veidojusi tiešraides. Paldies visiem, kas visu šo laiku ir sekojuši
līdzi, atbalstījuši, piedalījušies, dalījušies tālāk ar citiem. Paldies, ka varam šādā veidā
viens otru uzrunāt un stiprināt.

•

As of March 13th, when we received a request, and later an order for sheltering in place,
I have actively been working on the Kalamazoo Latvian web page together with Tony
Gaudio http://kalamazoolatvians.com/kalamazu-latviesu-baznica/ The website now
contains updated information regarding our congregation. On the home page we have
added the ability to make monetary donations to our church. I have also created a portal
for our congretion on You Tube. Currently, there are 12 videos of church services under
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„Kalamazoo latviesu draudze”. Our services also appear on our Facebook page. There
are live events as well as pre-recorded videos. Thank you to everyone who has followed,
taken part, and shared our services with others. I am grateful that we can be together
and strengthen each other through these virtual church services.
•

Izveidoju Zoom profilu, lai varam neierobežotā laikā caur internetu noturēt valdes sēdes.
Caur Zoom esmu noturējusi Bībeles stundas un draudzes satikšanos pēc Lieldienu rīta
dievkalpojuma. Tiekos Zoom ar diviem pāriem, kuriem šogad paredzētas laulības.

•

I have created a Zoom profile, so that we can have virtual board meetings via internet.
We have had Bible studies, and a meeting in which all were asked to participate after the
Easter Sunday service via Zoom. I am regularly meeting with two couples,via zoom, both
are planning to get married this year.

•

Pateicos Dāmu komitejai un īpaši – Diānai Kārkliņai un Mārītei Grīnbergai – par viņu
atbalstu, darbu un laiku, divas reizes sagādājot mazu pārsteiguma sūtījumu mūsu
draudzes senioriem šajā laikā. Ar to vēlējāmies mūsu ļaudīm dāvāt sajūtu, ka par viņiem
domājam, turam rūpi.

•

A special thank you to the Ladies Auxiliary, especially to Diana Karklins and Marite
Grinbergs for their support, time and effort in organizing surprise packages twice for our
seniors during this time. Our intention was to make sure that our people know that we
are thinking of them and care for them.

•

Esmu domājusi, kā mēs lēnām varam atsākt savu kopā sanākšanu svētdienās. Tad, kad
oficiāli būs atļauts sanākt lielākām grupām, un valde to akceptēs, jums tiks izsūtīta
informācija. Iespējams, vasaras mēnešos mēs varētu izmantot zālāju pie centra, būt ārā.
Tā kā mums jāievēro distance un piesardzība, tad krēsli būs izlikti 6 pēdu attālumā viens
no otra. Lietosim sejas maskas. Mūsu pulciņš lielākoties sastāv no ļaudīm, kam ir pāri 65
gadiem un mums jābūt atbildīgiem, piesardzīgiem, citam citu cienošiem. Kad sāksim
sanākt kopā, paralēli tiks nodrošināti dievkalpojuma translējumi tiešsaistē Youtube
kanālā. Tādā veidā tie, kas nevar būt kopā fiziski, var būt klātesoši virtuāli.

•

I feel we might be able to slowly start gathering together on Sundays. Once the Governor
officially allows larger groups to gather, and the board accepts that, we will let the
congregation know. A thought is that we could meet in the yard by the Center, and
conduct services outdoors. Because we will observe social distancing, we would put
chairs 6 feet apart from each other. We will use face masks. We need to be responsible
and do the right thing, as the majority of church attendees is over 65 years old. We will
continue to make videos available via YouTube. That will assure those who cannot
attend in person can participate virtually.

•

Vēl apsveru kā iespēju noturēt “drive in” dievkalpojumus. Jaunākā tehnoloģija piedāvā
iespēju translēt informāciju caur automašīnu radio uztvērējiem. Mēs katrs varam būt savā
automašīnā stāvlaukumā, visi kopā, un jūs varētu dzirdēt manu uzrunu, lūgšanas utt, ko
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es pārraidītu caur raidītāju, kas to pārveido jūsu radio noteiktos raidviļņos. To mēs kā
eksperimentu varētu darīt kādā lietainā vasaras svētdienā.
•

Another option might be „Drive In” church services. Modern technology offers the
option of being able to hear the service on radios while we are in our vehicles parked in
the parking lot. We could experiment with that option during a rainy summer Sunday.

•

Paldies visiem, kas cits citām piezvanāt, paldies ikvienam, kas rūpējaties, aizvedat
nepieciešamo, gādājat, uzturat sadraudzību savā starpā. Jūs jau ziniet, ka gādāšana, rūpes
par otru ir viena no daudzām mīlestības valodām. Un paldies visiem, kas to ir runājuši
šajā laikā.

•

Thank you to everyone who keeps in touch with others via phone, and/or helps with
needed supplies. This is an excellent way to continue fellowship among church members.
As you know, service to others is one of the love languages. Thank you to everyone who
has done this during this time.

•

Es būšu vasaras atvaļinājumā laikā no 20. jūlija līdz 3. augustam. Šobrīd paredzēts, ka āra
dievkalpojumu 26. jūlijā noturēs māc. Roberts Franklins un 2. augustā – archibīskape
Lauma Zušēvica. Lūdzu, sekojiet līdzi sūtītajai informācijai par visām iespējamām
maiņām.

•

I plan to take my summer vacation from July 20- August 3. At this time, the plan is that
Rev. Robert Franklin will hold the service on July 26, and Archbishop Lauma Zusevica
will hold the service on August 2nd. If there are changes, you will be notified.

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Nu sakiet, vai esam tikuši līdz jaunās normas? Man šķiet, ka vēl to neesam sasnieguši. Nu jau ir
vairāki mēneši aizgājuši kopš “Mājās palikšanas” notiekumi ir vietā un tagad tie ilgs vismaz līdz
jūnija vidum. Mūsu draudze uz papīra sasniedz 200 biedrus, mums parastā svētdienā apgrozās
varbūt 30-40 draudzes locekļi, bet šais dienās, lietojot internetu un technoloģiju, mūsu Mācītāja
Aija ir spējusi sasniegt reizēm trīs reizes tik daudz cilvēku. Ļoti interesants pagrieziens mūsu
draudzei. Ziņās tagad dzird budināšanu atvērt draudžu darbību jo ātrāk, jo labāk. Manuprāt tas
ir ļoti vēlams šīm milzīgām draudzēm, ko apmeklē vairākiem simtu locekļi katru svētdien, bet
mūsu draudzi apmeklē tā paaudze, kurai ir pašreiz visbīstamāk sanākt kopā, kas liek mūsu valdei
ļoti uzmanīgi spriest nākamos soļus. Jaunākai paaudzei, vai tiem, kam ir spējas par internetu
darboties, ir izrādījusies interese piedalīties lielākos skaitļos svētdienas dievkalpojumos, bet
turpretim tiem, kam internets neiet pie sirds, kam ir dziļa griba klausīties un iedziļināties Dieva
vārdā, tiem to tagad ir jādara no saņemtām vēstulēm ar Mācītājas Aijas sprediķiem un kādu
telefona sarunu. Mēs nevaram atvērties pietiekam ātri viņiem, bet kad un kā mēs to visdrošāk
varam paveikt vēl ir sīkāk jāpārunā, un kā mēs varam turpināt piesaistīt plašāku draudzi mūsu
svētdienas darbībai arī liek valdei vēl debatēt. Viss šis pats par sevi ir daudz ko satvert un mēs
vēl turpinām jaunu baznīcu plānot. Nav visai tik viegli ar ZOOM sanāksmi satikties ar
konsultantiem, dalīties skrīnus un izrunāt idejas.
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Jaunbūves projekts turpinās kā tika nolemts gadskārtējā pilnsapulcē, kaut pāris nedeļas
aizkavējies. Valde ir dūšīgi piestrādājusi nostirpināt līgumu ar Intersecct (Bill un Marissa
LaDitka), pārrunāt idejas jaunai baznīcai, kas tika pasniegtas 22. aprīlī. Būvkomiteja, Uģa
Grīnberga, Arņa Ķeņģa, Jāņa Šmita, Daiņa Matisona un Miķeļa Austriņa sastāvā, 13. maijā
ieteica divus partnerus, kurus mēs varētu pieņemt darbā. Tikai vajadzēja noskaidrot cenas
jautājumu un tad valde varēs nākt pie gala slēzdiena. Ja viss vēl turpināsies labi, tad līdz
rudenim varētu likt lāpstu zemē ar cerību ka jaunā celtne būtu gatava līdz 2021. g. marta beigām.
Taču dēļ nezināmo COVID-19 ciklu, laika skala varētu mainīties.
Valde vēl jo projām cer noturēt dažas informatīvas satikšanās, kur varētu dalīties ar idejām un
ievākt ieteikumus jaunajai baznīcai. Šīs satikšanās arī ir ļoti attiecīgas uz COVID norises un
gubernatores atļaujām. Valdes 4. jūnija sēdē mēs sīkāk pārrunāsim kāda īsti varētu izskatīties
mūsu draudzes darbības atsākšana. Mums jāapsver CDC, valsts un vietējo likumdevēju
ieteikumi, pirms varēsim dot ziņu tālāk. Vai tiekamies telpās vai ārā laukumā? Vai ar maskām,
vai bez? Kā mēs visu tīrām? Ko par kafijas stundu? Vai sēžam mašīnās lietainās dienās?
Neviena ideja pāsreiz nav par traku, jo šie ir traki laiki.
Mēs izpildām jau piekto budžeta mēnesi un es mudinu jūs turpināt sūtīt jūsu pašaplikšanās
solījumus pēc saviem plāniem un ja jūs varat atļauties vēl kādu ziedojumu pa virsu, tas būtu ļoti
vēlams...Tā kā mēs nevaram ielikt savu dolāriņu kolektes grozā, tad lūdzu izmantosim pastu tos
dolāriņus čeka veidā nosūtīt, vai aizejiet uz mājaslapu, kur var izmantot PayPal elektroniskā
formatā.
Mēs lūdzam jūsu pacietību un pieņemam jūsu ieteikumus šajās jaunās darbības dienās. Jūtaties
brīvi kontaktēt kādu draudzes locekli caur e-pastu, telefoniski vai par parasto pastu.
Patiesā cieņā, Anita Grīviņa - Priekšniece
So have we reached the “New Normal” yet? My gut tells me, not yet...It’s been several months
under our Stay at Home orders, which now have been exteneded yet again until mid June. Even
though our congregation on paper reads close to 200 members, admittedly our regular
attendance had been maybe 30-40 coming to the church. We have transitioned to an online
presence in this current “New Normal”, where interestingly enough viewers have at times
tripled our Pastor Aija’s reach. An interesting opportunity to consider as we look ahead to
opening up again. The news keeps pushing the opening up of church services, which may work
for large, multi-generational congregations, but our services see most commonly a very
vulenrable population which has the Board considering opening efforts cautiously. So the
younger generations who are familiar with social media, the internet, and technology have
embraced online services, yet the older generation who might be unfamiliar with technology, but
so profoundly need the comfort of the word of God must read about it in the form of letters, as
Pastor Aija mails her sermons to those without email. For them we cannot open soon enough,
but when and how do we do it safely is of great concern, also we need to consider the
opportunity technology has provided us for outreach that we have captured over these months.
This all would be plenty to graple with for the “regular” congregation, but most certainly we are
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not “regular” as we continue the plans to rebuild our place of worship. No small feat to discuss
on ZOOM meetings, with consultants calling in, sharing screens, and polling Board Members of
their first impressions.
The building project continues to be planned, albeit maybe a few weeks behind. The Board has
been diligently working on finalizing a contract with Intersecct (Bill and Marissa LaDitka) and
reviewing initial drawing ideas that were presented at our April 22 Board meeting. On May 13
we discussed making a decision on a general contrator, who will assist us in developing a solid
budget, finding all the sub-contractors and delivering a timeline in which we can complete the
project. The Building Committee, consisting of Uģis Grīnbergs, Arnis Ķeņģis, Jānis Šmits,
Dainis Matisons, and Miķelis Austriņš made their recommendation for the general contractor,
but were waiting on some clarification on pricing before the Board could finalize the decision on
who we will engage to get us through the construction of our new church. If all goes well, we
could start construction in late August, with an anticipated March 2021 completion. Due to the
unknown circumstances of COVID-19 all timelines are subject to change.
We are hoping to host a few community input meetings to collect ideas for our new church. That
will all depend on the global state of the COVID virus over the next weeks and months. At our
June 4th Board meeting we will be discussing further details of what a reopeing looks like for us.
We are considering all the suggestions and recommendations from the CDC, local Governments,
the Governor and other professionals who are dealing with openings themselves. We want to
consider indoor and outdoor options, masks – no masks, cleaning routines, vehicle options...no
idea is too crazy at this time...since it is a crazy time.
As we round out five months of our budget, I encourage you to continue to make your pledge
payments and if you can afford to send a donation for the collect that would be greatly
appreciated. Since we are unable to pass the collection plate in person, the US Postal Service
will have to assist us in our efforts, or donations can also be made with Paypal on our website.
We ask for your patience and welcome your suggestions. Please feel free to reach out to any of
the Board members via phone, email, or regular mail.
Sincerely, Anita Grīviņa – President

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Ladies’ Auxiliary Chair Report
Šinī pandemijas laikā, kad esam norādīti dzīvot mājās un atturēties no citu cilvēku tuvuma,
draudzes dāmu komiteja tomēr ir bijusi aktīva. D.K. veco ļaužu koordinatores Diānas Kārkliņas
vadībā, kopā ar māc. Aiju un vairākiem palīgiem, esam pārsteiguši un iepriecinājuši mūsu
“seniorus”, divās reizēs nogādājot viņiem labumu (“goodie bag”) maisiņu. Paldies visiem, kas
pielika roku, laiku vai ziedojumu lai šo projektu īstenot.
Esam saņēmuši daudz pateicības gan rakstiski, pa epastu un telefoniski, ieskaitot arī pateicības
ziedojumus D.K. darbam. Mīļš paldies ziedotājiem !
Vēlos izteikt Diānai Kārkliņai itsevišķu paldies par uzņēmību, labo domu un rūpēm, un vienmēr
mīļš jo mīļš paldies mūsu māc. Aijai par viņas sirsnīgo gādību!
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Lūgsim un cerēsim uz labāku un aktīvāku nākotni.
Dāmu komitejas priekšsēde
Mārīte Grīnbergs
During this time of the pandemic, when we are required to stay home and safe distance
from others, the congregation’s ladies aux. has still been active. Under the leadership of senior
member coordinator Diana Karklins, along with pastor Aija and several assistants, we surprised
and provided great joy to our seniors, by, on two separate occasions, delivering goodie bags to
their residences. Thank you to everyone who assisted in providing products, time and donations,
so that this project could be realized.
We have received many written, email and telephone thank you’s, including several with
donations to support our activities. Sincere thanks to the donors.
Special thanks to Diana Kārklins for her initiative, great idea and commitment, and
always sincere thanks to pastor Aija for her support.
We hope and pray for better times and more activity in the near future
Marite Grinbergs

DIEVKALPOJUMI VASARAS MĒNEŠOS*
*dievkapojumi pagaidām plānoti ar ierakstu. Kad būs iespējams, sāksim sanākt ārā pie
Centra. Iespējamas maiņas, papildinājumi.
JŪNIJS
7. jūnijs, pulksten 10.00 - Trīsvienības svētdienas dievkalpojums.
14. jūnijs pulksten 10.00 – dievkalpojums, pieminot 1941. gada 14. jūnija deportācijas.
21. jūnijs pulksten 10.00 – dievkalpojums.
28. jūnijs pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu.
JŪLIJS
5. jūlijs pulksten 10.00 – dievkalpojums.
12. jūlijs pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu.
19. jūlijs pulksten 10.00 – dievkalpojums.
26. jūlijs pulksten 10.00 – dievkalpojumu vada māc. Roberts Franklins.
AUGUSTS
2. augusts pulksten 10.00 - dievkalpojumu ar dievgaldu vada archibīskape Lauma Zušēvica.
9. augusts pulksten 10.00 – dievkalpojums.
16. augusts pulksten 10.00 - dievkalpojums ar dievgaldu.
23. augusts pulksten 10.00 – Kapusvētki Riverside kapsētā.
30. augusts pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu.
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SEPTEMBRIS
6. septembrī – dievkalpojums nenotiek.
13. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu.
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