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Lūkas evaņģēlijs 21: 25-36 

 
Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo 
jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo 
debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. 

Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana 
tuvojas." Un Viņš tiem teica līdzību: "Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri 

raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs 
zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. 33 

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs! …Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu 
lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties 

Cilvēka Dēla priekšā." 
 
Godīgi tev teikšu, visi šie pēdējie mēneši bijuši par gaidīšanu. Vismaz man un es pieļauju, ka arī 
tev. Gaidīt, kas notiek ar Covid-19 cipariem, slimības attīstību, statistiku. Gaidīt, kā tas ietekmē 
aizliegumus, ierobežojumus, kopā sanākšanu, draudzes darbu. Gaidīt, kad dzīve būs atkal 
nedaudz paredzamāka, zināmāka, pieņemāka, ērtāka, kāda tā bija pirms marta. Gaidīt, kas notiks 
ar ekonomiku un kā tas ietekmēs ikviena dzīvi. Gaidīt jaunās baznīcas būvēšanas sākumu. 
Gaidīt, lai redzētu, kas notiek ar draudzi šajā laikā, kad tiekamies salīdzinoši reti un uz īsiem 
brītiņiem. Gaidīt, lai redzētu, kā mēs gudri varēsim izdzīvot rudeni un ziemas mēnešus. Gaidīt, 
kā mēs katrs mainīsimies par šo laiku. Gaidīt, kad skolas, univeristātes beidzot atvērsies, lai bērni 
var mācīties ne tikai no stiklotā datora ekrāna, bet mācīties fiziski atkal ieskatīties viens otra acīs, 
smaidīt, atbalstīt, aizsargāt un stiprināt. Gaidīt, kur mēs ejam kā valsts, kurā ceļā un izvēlēs 
dodamies. Gaidīt, vai ilgstošajiem protestiem būs kādas auglīgas sekas vai tikai veidosies lielāka 
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plaisa starp mums, tik dažādajiem. Gaidīt, vai viss, kas notiek dabā, visi ugunsgrēki Rietumos, 
viesuļvētras Dienvidos, sausums pie mums, - vai tam būs nopietnas, ilglaicīgas sekas. Kāds man 
nesen jautāja – vai viss, kas tagad notiek, nav zīme par pasaules beigām? Jo visur ir vienas 
nebūšanas. Un es zinu, ir dažādas teorijas un teoloģijas, kas skaidro pasaules galu, bet savā sirdī 
es zinu un jūtu vienu, ka šis laiks ir par maiņām. Tiešām, kaut kādā veidā zināmajai, mums tik 
ierastajai pasaulei, šajā brīdi ir pienākušas beigas. Veidojas, dzimst jauna pasaule vai kārtība. 
Esam pārmaiņu laikā. Gaidīšanas laikā. Mēs esam starpposmā, mēs esam “uz sliekšņa”, vēl 
stāvam durvīs, kur nezinām, kur mēs iziesim – gan katrs kā indivīds, gan kā pasaule kopā.  
 
Bet ir interesanti, ka tajos laikos, kad viss gāžas un sagrūst, laikos, kad liekas, ka tiešām, visa ir 
par daudz vai viss notiekošais apkārt ir pārāk negatīvs, laikos, kad liekas, ka tava zināmā pasaule 
kaut kā veidā sabrūk, tad Jēzus iesaka dažas lietas. Tās lasāmas Lūkas evaņģēlijs 21: 25-36. Un 
šajā Jēzus teiktajā ir būtiski 4 vārdi, četras attieksmes, ko Jēzus iesaka, norāda:  
 
Pirmais svarīgais vārds – GAIDI 
Otrais vārds – ESI STIPRS! 
Trešais – CEL GALVU UZ AUGŠU! 
Ceturtais – ESI NOMODĀ! 
 
Iziesim cauri šiem vārdiem, kuriem Jēzus uzliek tik lielu nozīmi grūtību laikā. Vispirms jau 
GAIDĪT. Gaidīt uz Dievu. Vai jūs man piekritīsiet, ka gaidīšana bieži vien ir visgrūtāk 
izpildāmā lieta. Gaidīšana uz Dievu ir vispatiesākā un dziļākā ticības pārbaude. Gaidīt tad, kad 
sāp. Gaidīt tad, kad grūti. Gaidīt tad, kad tavas iespējas un varēšana kaut ko mainīt vai darīt, 
izbeidzas. Gaidīt uz Dievu tad, kad dzīvē visapkārt ir vētras un viļņi smeļas laivas malām pāri. 
Gaidīt tad uz Dievu, kad jūras ceļas un kauc. Mums grūti gaidīt, Mums atbildes gribas tūlīt un 
tepat. Mums skaidrību gribas tūlīt. Mums palīdzību vajag tūlīt un tepat. Mums drošibu vajag 
uzreiz. Dziedināšanu gribas tūlīt un ātri. Tam, kas gaida, minūtes velkas stundu garumā. Vai to 
mēs katrs neesam piedzīvojis? Mēs pat nemākam vairs gaidīt uz otra cilvēka atbildi tālrunī. Ja 
neatbild uzreiz, ja neatraksta īsziņu vai epastu uzreiz – mēs domājam, ka mūs ignorē. Mēs esam 
aizmirsuši gaidīt.  
 
Tomēr gaidīšana uz Dievu, tā ir visa sava laika un dzīves ielikšana Dieva rokās. Tā ir absolūta 
uzticēšanās Dievam, ka Viņš nav ne aizgājis, ne atstājis, ne pametis, vai, ka Viņam būtu 
vienalga, kas ar tevi notiek. Gaidīšana uz Dievu nenozīmē, ka tev nav jāairē laiva kaucošas jūras 
vidū. Tev ir jāairē! Bet tajā pašā laikā tev ir jāairē ar brīnišķīgo gaidīšanas sajūtu, ka Dieva spēkā 
ir šīs jūras un krācošos viļņus ap tevi apsaukt un mierināt.   
 
Otrs vārds, pie kura es apstājos, lasot Jēzus vārdus – BŪT STIRPAM. Interesanti, ka Jēzus šos 
vārdus saka uzreiz, kad apraksta pēdējā laika zīmes, kas notiks pie saules, mēness un zvaigznēm, 
kad tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies un cilvēkiem sirds pamirs 
izbailēs, Viņš tev iesaka – esi stiprs. 
  
Vai tas nebūtu burvīgi, ja būtu garants, ka ticīgajam cilvēkam nebūs jāpiedzīvo ne vētras, ne 
neziņas brīži, ne kaucošu vētru saceltas nelaimes dienas. Cik burvīgi tad būtu, ja tas viss ietu 
garām. Bet neiet. Un Jēzus nekad nav solījis, ka tam, kas paļaujas uz Dievu, grūtums nebūs 
jāpiedzīvo. Būs. Tikai mums Viņš, Jēzus, saka – esi stiprs. Stiprs ar visu savu ielauzto sirdi. 



3 
 

Stiprs ar visām savām bailēm. Stiprs pārliecībā, ka tu šajā laikā neesi viens. Tajā ir mūsu 
stiprums. Stiprs pārliecībā, ka Dievs rīkojas, lai arī reizēm neredzi, kā un kāpēc. 
 
PACEL GALVU UZ AUGŠU. Nevis nokar uz zemi, pacel. Pacel galvu uz augšu spēkā! Ko tu 
tad pamani, kad savu galvu beidzot esi pacēlis?  
 
Pasaules cilvēki dzīvo un darbojas ar nodurtu, noliektu galvu. Uzmanība ir pievērsta zemes 
lietām. Acis meklē, ko varētu atrast, apēst baudīt, iegūt. Mēs neapšaubāmi esam aizņemti, 
noguruši, pārstrādājušies, tiecoties iegūt arvien vairāk un sacenšoties savā starpā, ka mums nav 
laika pacelt acis un galvu uz augšu. Tomēr, ja tu esi pietiekami stiprs un atļaujies pacelt galvu 
augšup, ko tu redzi? Debesjumu, plašumu pār sevi! Ja skaties uz leju, redzi akmeņus un dubļus, 
un redzi tikai to ceļa gabalu, kuru šobrīd ej. Nu tā ir, ja ir visu laiku uz leju nodurtas acis. Bet, 
tiklīdz tu atļaujies galvu pacelt augstāk, tu redzi jau visu ceļu kopumā. Un tu redzi, ka pār tavu 
ceļu ir plašums, debesis, Dievs. Grūtībās ir grūti pacelt galvu tik augstu, lai to visu ieraudzītu. 
Grūtībās mums gribas koncentrēties tikai uz leju, tikai uz katru solīti, ko speram, gausties par 
katru akmentiņu, kas spiež kurpi.  
 
Jēzus saka, ka ir tikai viena iespēja kā gaidīt savā neziņā – BŪT NOMODĀ. Garīgi neaizmiegot, 
neiegrimstot sevis maldināšanas miegā, vienaldzībā, apātijā, noslēgtībā, bezcerībā, rūgtumā, 
negativitātē. Pamodini gaismu sevī.  
 
Un, kad es izlasu šos četrus Jēzus ieteikumus, es mēģinu pati sevi sapurināt, jo ļoti viegli ir 
iekrist negatīvismā. Tādēļ es šajās dienās pie sevis gluži kā mantru skaitu: mācies gaidīt, esi 
stipra, paskaties uz augšu, esi nomodā. Un varbūt tu arī vari aizņemties šos Jēzus vārdus, šos 
viņa ieteikumus. Lai mums izdodas gudri šo laiku izdzīvot, kamēr gaidām… 
 
Ar mīlestību,  
Māc. Aija 
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MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 

 
“Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa 
mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 

Dievā un Dievs viņā.” 1. Jņ.4:12 
 
 

MAIGA KILDIŠS 
1925. gada 7.jūnijs, Rīga Latvija – 2020. gada 12.jūnijs Evanstona, IL 

 
VALDIS NODIEVS 

1933. gada 4. Oktobris, Valmiera, Latvija - 2020. gada 15. Jūnijs, Kalamazū, MI 
 

DR. JĀNIS PONE 
1919. gada 22. novembris, Jaunpils, Latvija - 2020. gada 5. Jūlijs, Kalamazū, MI 

 
 

 
 

SALAULĀTIE 
 

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” (119:105) 
 
 
 

LARISA GRĪNVALDS UN TIMOTHY EUGENE DYER 
 

Salaulāti 2020. gada 15. jūlijā Holandē, MI   
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Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report 
 

- 14. jūnijā atsākām noturēt āra dievkalpojumus, to turpinot darīt katru otro svētdienu. Paralēli 
āra dievkalpojumiem, esam noturējuši arī tiešraides vai arī veikuši svētbrīžu video ieraktus, 
lai tie, kas nevar ar mums būt kopā fiziski, dzirdētu tās svētdienas Svētos Rakstus un arī 
pārdomas. Paldies visiem, kas palīdzējuši uzstādīt visu nepieciešamo āra dievkalpojumiem.  

 
- 12. jūlijā atcerējāmies pirms gada zaudēto dievnamu. Īpašajā 

piemiņas dievkalpojumā 
kopā ar mums bija LELBA 
priekšnieks pr. Gunārs 
Lazdiņš un Vidienes 
apgabala prāveste Sarma 
Eglīte. Šajā dienā arī 
ierakām pirmo simbolisko 
lāptu tajā vietā, kur 
atradīsies ja unā dievnama 
altāris. Dievkalpojuma laikā 
ļaudis rakstīja savas 
lūgšanas par draudzi un 
jauno dievnamu, tās visas 
tika sakopotas un ievietotas īpašā kastītē, kas tiks iemūrēta 
jaunās baznīcas pamatos. Lai visu savu darbu, kalpošanu un 

arī nākotni balstām tikai uz lūgšanu un Dieva gribu.  
 

 
- 2. augustā pie mums ciemojās arhibīskape Lauma 

Zušēvica un noturēja dievkalpojumu un deva mūsu 
draudzei stiprinājumu.  

 
- 23. augustā notika 
Kapu svētki, kad arī iesvētīju 
Miķeļa Shear kapakmeni. 
 
- Liels paldies Birutai 
Abulai, kas katru nedēļu ir 
izsūtījusi sprediķu kopijas 
tiem, kam nav interneta pieejas.  
 

- Atsākoties septembrim, katru mēnesi viens dievkalpojums/video ieraksts būs angļu valodā. 
 

- Atnākot rudenim, atsāksim arī savas Bībeles stundas un “Aku”. Ja vēl nevarēsim pulcēties 
telpās, tad tās notiks ar ZOOM palīdzību.  

 
- Svecīšu dievkalpojums paredzēts 18. oktobrī. Mēs to noturēsim pulksten 16.00. 
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- Dēļ Covid 19 mēs dzīvojam neziņas laikā, tādēļ ir grūti plānot, vai visi paredzētie 
dievkalpojumi vēlākā rudenī varēs notikt iekštelpās, tādēļ plānoju, ka katru otro svētdienu 
tomēr turpināsim satikties virtuāli. Sekosim notikumu attīstībai un ieteikumiem. Ja būs kādas 
maiņas, uzreiz par tām ziņošu. Ceru uz jūsu sapratni un pacietību šajā laikā. Ir svarīgi 
atcerēties, ka katru svētdienu, neskatoties uz to, vai ir mūsu fiziskie satikšanās 
dievkalpojumi, katru svētdienu draudzes Youtube kanālā un Facebukā būs pieejami arī 
virtuālie ieraksti. Tādā veidā ikviens, kas vēlas dzirdēt Svētos Rakstus un pārdomas, tas būs 
pieejams kā līdz šim.  

 
- Esmu kopā ar valdi un arhitektu firmu “Intersect” strādājusi pie jaunā dievnama interjera, 

krāsu un izkārtojuma izvēlēm.  Mēs vēlamies, lai jaunais dievnams kaut nedaudz atgādina 
par zaudētā dievnama skaistumu. Es ceru, ka laikā, kad sāksies celtniecības darbi, mēs kā 
draudze varēsim sajust lielāku enerģiju, dzīvību un cerību savam darbam. 

 
- Gribu vēlreiz atgādināt, ka mūsu kopīgajos dievkalpojumos visi aicināti nēsāt maskas. 

Saudzēsim cits citu, lai visi jūtas droši!  
****** 

 
- On June 14, we resumed outdoor services, continuing to do so every other Sunday. In 

addition to outdoor services, we have held live broadcasts or have offered recorded videos 
of service so that those who cannot be with us physically can listen to the Scriptures and 
homily. Thanks to everyone who has helped to install all that is necessary for our outdoor 
worship services. 
 

- On July 12, we remembered our beloved church building lost a year ago. LELBA president 
and dean, the Rev. Gunars Lazdins and Midwestern district Dean the Rev. Dr. Sarma Eglite 
participated in our service. On this day we also dug the first symbolic shovel of the dirt at 
the place where the altar of the new church will be located. During the service, people wrote 
their prayers for the congregation and the new church building. All of them were gathered 
and placed in a special box that will be laid into the foundations of the new church. May we 
build our work, ministry, and future only on prayers and God's will. 

 
- On August 2, archbishop Lauma Zusevica visited our congregation and held an outdoor 

service and strengthened our congregation. 
 

- Many thanks to Biruta Abuls, who has sent copies of my sermons every week to those who do 
not have internet access. 

 
- Starting in September we will resume holding one service/video recording in English each 

month. 
 

- -With the coming of the Fall, we will resume our Bible studies and our meditation group 
“The Well”. If we can't gather physically, then we will hold Zoom meeting classes. 

 
- Our annual Candlelight service is planned for October 18th at 4.00 p.m. at Riverside 

cemetery. 
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- Due to COVID 19, we live in a time of uncertainty, so it is difficult to plan whether all the 

planned services will take place indoors as we go into Fall, so I plan to continue to make 
our virtual services every other Sunday. We will follow the development of COVID 19 and 
the given recommendations. Please, wear a mask whenever we meet at our services so that 
everyone feels safe at our gatherings. If there are any changes, I will inform you 
immediately. I appreciate your understanding and patience at this time. It is important to 
remember that virtual recordings will also be available every Sunday on the congregation's 
Youtube channel and Facebook, regardless of whether we are able to hold our physical 
meeting services or not. That way, anyone who wants to hear the Scriptures and homily will 
have access to it as before. 

 
- The Board, the architect firm "Intersect" and I have worked on the interior, color, and 

layout choices for our new church. We want the new church to be a little bit reminiscent of 
the beauty of our lost church. I hope that as soon as construction begins, we as a 
congregation will feel more energized, alive, and hopeful. 

 
Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report 
Sveicināti draudzes locekļi un draugi!  Jau vairāki mēneši ir paskrējuši un vasaras dienas iet uz 
beigām.  Kā gadalaiki nomainās, vedot citas krāsas, citas smaržas un citas debesis, tā mēs arī vēl 
turpinam mainīties.  Jaunās ēkas plāni turpina kustēties uz priekšu, atļaujas tik pieprasītas, 
zīmējumi noslīpēti un budžets izsijāts.  Gaidām no Kalamazū pilsētas apstiprinājumus sākt būvēt 
baznīcu vēlā septembrī vai agrā oktobrī.  Intersect un Glas Associates paredz, ka projekts ilgs 
visu ziemu un pavasari, tā kā projekts būtu pabeigts kaut kad maija beigās.  

Valde ir sākusi izvēlēties ēku apdares un iekārtes krāsas, tepiķus un grīdas, sienu 
apšuvumus, un altāra iekārti.  Mēs arī esam nākuši pie slēdziena ka būs jārīko līdzekļu vākšanas 
kampaņu kura papildinās ēkas greznumu un patikas kuras budžets nevarēs izpildīt.  Lūdzu 
saprotiet, ka pati baznīca būs būvēta budžeta ietvaros un ēka darbosies ar vai bez šīm ārkartas 
lietam.  Pie kampaņas projektiem būtu ieskatītas āra apstādijumi, lūgšanu dārzs, māksla, citi 
izgreznojumi, kas pataisīs mūsu baznīcu tiešām mūsu. Tikko šie lēmumi būs noslīpēti, tad ceram 
atkal visus sasaukt uz informācijas stundu, daloties ar piemēriem un ar iespēju iepazīties sīkāk ar 
valdes domām un idejām. 

Kā tuvojamies vēsākam laikam, valde vēl pārrunā satikšanās iespējas.  Tik cik laiks 
mums atļaus, tik ilgi turēsimies ārā Centra pagalmā, kaut ir jādomā par mūsu novietojumu tad, 
kad sāksies būvdarbi.  Iet runa par teltīm ar apkuri un novietojumu vecās baznīcas dārzājā.  Kad 
būsim nolēmuši, tad dosim ziņu.  Centra telpas būs pieejamas, tikai jaizplāno iekārti, iegaumējot 
esošos gubernatores noteikumus.   

Es varu novērtēt to, ka daudziem visas šīs maiņas ir jau kā viesuļvētra dzīvi apgrozījusi, 
un jau nogurums ir iesēdies. Valde ļoti cenšas un piestrādā lai visas maiņas ap COVID un 
būvprojektu būtu iegaumētas, izrunātas, atstāstītas un mierinātas.  Mēs visi gribam pēc visām šīm 
maiņām un neziņām izaugt stiprāki un vienoti kā draudze, ar jaunu, drošu, skaistu mājvietu, kur 
sanāksim kopā Dievu slavēt.  
 “Jēzus Kristus ir nemainīgs vakar un šodien, un mūžīgi.”  Ebrejiem 13:8 
Patiesā cieņā, 
Anita Grīviņa, Valdes priekšsēde 
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Greetings to all our congregation members and other friends!  Another few months have raced 
ahead and summer is coming to a slow close.  A change in seasons will soon be upon us bringing 
new colors, new scents and new skies.  With all those changes so too, will we be changing.  The 
new building plans continue to move forward.  Permits are being pulled and architectural 
drawings and budgets being finalized.  We await our final approvals from the City, which will 
allow us to begin construction late September, early October.  Once the approvals are received 
Intersect and Glas Associates anticipate that construction should go throughout the winter and 
much of spring, to be completed in May 2021.  

The Board has begun to choose finishes and colors for the interior of our new church.  
Once we have the choices finalized, we will share with you the palette, colors and textures.  We 
are also discussing fundraising needs for enhancements to the church surroundings and also to 
fill in some final touches that may be just outside our current budget.  Please rest assured that 
with the current insurance proceeds we will have a functioning structure, with all the necessary 
installations to operate and function as a church. It may be just for some of the extras to further 
beautify both the interior and exterior of the church, just to give it some personal touches.  
As we move closer to colder weather, we will be discussing arrangements to continue to hold in-
person services.  As long as weather permits, we will remain outside, but ultimately, we will have 
to move inside when the snow begins to fall along with the temperatures.  The Board is 
considering tent options with heaters, along with set up locations once the construction begins, 
which will eliminate our current gathering area next to the Latvian Center.   I can appreciate 
that many of you are already weary of all the changes occurring within our congregation.  It can 
be unsettling at times when everything around us is in a state of flux.  The Board is trying to 
manage all this change, provide you all with assurances that we are doing the best we can to get 
through this period of COVID and construction, to come out the other side a stronger, more 
united congregation, with a new home and new energy to come together and celebrate the word 
of God.   
“When everything seems to be changing, we can rely on God’s constancy.”  Hebrews 13:8 
With my sincerest respect,  
Anita Grivins, Board Chair 
 
 
Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report 
 
Diemžēl, ievērojot visus noteikumus, dāmu komitejas darbība nav bijusi iespējama visu šo 
vasaru. Ļoti ceram to drīz varēsim kaut kādā veidā atkal atsākt. Gribam izteikt lielu, sirsnīgu 
paldies māc. Aijai par viņas nenogurstošo darbību visu mūsu labā. Novēlam visiem labu veselību 
un lūdzam Dievu, lai mēs ļoti drīz varētu atkal atsākt mūsu labdarības aktivitātes. 
 
Unfortunately, due to current restrictions, the Womens’ Auxiliary has not been able to do their 
regular activities during the summer. We sincerely hope that we will be able to resume those 
activities in some way very soon. We would like to extend a heartfelt thank you to Rev. Aija for 
her tireless work on behalf of the congregation. We wish everyone health, and pray to God that 
we will soon be able to resume our charitable work. 
 
Mārīte Grīnbergs, Priekšsēde 
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Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report 
 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI  -  DONATIONS TO THE CHURCH 
Rasma Plates pieminai – in memory of    $ 190 

Vingrosanas grupa, R. Freimanis, G. Turks 
Valdis Nodievs pieminai – in memory of    $ 200 

M. Rollis, A. Lielzuika, H. Zeimelis, Vingrosanas grupa, D. Copeland 
Dzintars Abuls pieminai – in memory of    $ 20 

L. Viksne 
Viestarta Aistara pieminai – in memory of    $ 165 

V. Straume, M. Rollis, D. Copeland 
Inda Karlsons pieminai – in memory of    $ 205 

M. Strautins, I. Reinis, D. Pone, K. Grinvalds 
Dr. Janis Pone pieminai – in memory of    $ 4,060 

D. Copeland, G. Turks, A. Strautnieks, A. Lielzuika, D. Gendrikovs, A. Lizenbergs, M. 
Rollis, J. Major, K. Geib, A. Juberts, D. Hunt, I. Shear, V. Straume, B. Stepe, I. Reinis, 
M. Krautmanis, G. Austrins, A. Zommers, R. Spaulding, I. Minka, H. Zeimelis, V. 
Butners, L. Rava-Kalal, M. Memenis, F. Geib, M. Geib, J. Ragainis, P. Lazdins, M. & K. 
Bogren & Lamb, A. Krautmanis, M. Austrins, S. Smits, Dankers Gim.,L. Brau, E. 
Petrovskis, D. Gendrikovs, M. Malcenieks, V. Bolsteins, E. Walter, K. Galens, K. Ozols, 
A. Lubavs, M. Dauksts 

Maiga Kildiss pieminai – in memory of    $ 100 
K. Galens 

 
 

 
DIEVKALPOJUMI, AKTIVITĀTES 

 
SEPTEMBRIS 

 
6. septembris – nav dievkalpojuma un nav video ieraksta. 

13. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums ārā, dievgalds.  
20. septembris - dievkalpojuma video ieraksts angļu valodā. Recorded English service. 

27. septembris pulksten 10.00 – dievkalpojums ārā.  
  

Bībeles stunda septembrī – 23. septembrī pulksten 11.00 
 

OKTOBRIS 
 

4. oktobris pulksten 10.00 – Pļaujas svētku dievkalpojums ārā, dievgalds. 
11. oktobris – video ieraksts. 

18. oktobris pulksten 16.00 – Svecīšu dievkalpojums ārā Riverside kapos.  
25. oktobris – video ieraksts angļu valodā. Recorded English service. 

 



10 
 

2. oktobrī pulksten 11.00 – lūgšanu grupa “AKA”. 
Bībeles stunda oktobrī – 21. oktobrī pulksten 11.00. 

 
NOVEMBRIS 

 
1. novembris – dievkalpojums nenotiek, nebūs video ieraksta, mācītāja slimības atvaļinājumā 

līdz 2. novembrim. 
8. novembris - svētbrīža video ieraksts. 

15. novembris pulksten 10.00 – Latvijas Valsts Neatkarības dienas svētku dievkalpojums.   
22. novembris pulksten 10.00 – Mūžības svētdienas dievkalpojums, dievgalds.   

29. novembris – Pirmā adventa svētdienas video ieraksts angļu valodā. Recorded service in 
English. 

 
6. novembrī pulksten 11.00 – lūgšanu grupa “AKA” 

Bībeles stunda novembrī – 25. novembrī pulksten 11.00. 


