Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus
Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam
parastā iezīme ir cerība. Jo grūtāki un
juceklīgāki, tumšāki laiki, jo spēcīgāka
cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi vēl
spēkā. Tā Bībele definē cerību. Tā ir
pārliecība, ka Dievs izpildīs savus
apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis:
“Tavā priekšā ir droša nākotne, un
tava gaidīšana tevi nevils.” (Sak.
23:18) Pirmajā Ziemsvētku brīnumā
Vārds tapa miesa un Dieva solījumi
piepildījās. Piedzima Jēzus Kristus,
kurā bija dzīvība, un dzīvība bija
pasaules gaisma!” (Jņ 1:4)
Bija klusa nakts, gandrīz kā
apburtā skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. februārī neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies
pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums pandēmija, konflikti, krīzes un asākas
cilvēku domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību. Kristus to atjauno, mums atgādinot: “Es
esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ
8:12) Un aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsa Viņa gaismā!
Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt
pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu
dzimšanas diena. Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un
neziņā par savu nākotni, vēl būdams teoloģijas students, izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus
iedrošināja jo sevišķi šādā laikā neaizmirst, ka:
“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds.
Mēs tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu,
lai dod mums patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru
pazīšanās zīme ir mīlestība. Virs zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša
cerība, ka tas Kungs mūs ved pilnībai pretī…”
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Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem
augušas rūpes par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par
to, kāds būs 2021. gads. Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā,
atcerēsimies, ka mēs piederam Tam, Kurā “mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota
pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība
Viņā! Ja ne dievnamos, tad virtuālajā pasaulē, dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka
Viņš tik pilnīgi piepildījis savus apsolījumus!
Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei,
katrai draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo pasauli
un svētī mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu
gaišākas un cerībā atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa
dzimšanas svētkus!
Jūsu
+ Lauma Zušēvica

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica: "mīliet
viens otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12).
Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr
dzīvā Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo
jums šodien Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība parādās uz zemes, lai
mūs celtu pretī dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, neiedomājamu brīnumu
Jēzū Kristū. Viņš nāk kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo žēlastību.
Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimst arvien no
jauna. Viņš dzimst cilvēku sirdīs - visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu un
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dvēseles mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad redzam
mūsu mīļos slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem atvadīties.
Viņš dzimst mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā.
Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājajiem/ām, draudžu locekļiem,
baznīcas darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana
ģimene vēlam svētītus un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā 2021
gadā.
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks
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“Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu." Lūkas 2:12
VISS SĀKAS NO MAZUMA
Pagājušo gadu, kad tuvojās Ziemassvētki, es lūdzu mīļajam Jānim Laurenam (Džeikam), lai viņš
man izgatavo pavisam vienkāršu silīti – ko es varētu izmantot Ziemassvētku vakarā bērnu
uzrunā. Un Jānis uzreiz atsaucās un pēc pāris dienām man bija brīnišķīga, maza silīte, kura
atspoguļo to vienkāršību un mīlestību, ar kādu Dievs pie mums katra nāk…Šodien, kad rakstu šo
rakstu, Jānis vairs nav pie mums. Jānis ir debesīs. Un man kārtējo reizi jādomā par to, cik mēs
viens otram esam iedoti uz īsu laiku, uz mirkli. Uz dievišķu, skaistu brīdi, kuru mēs, pēc savas
brīvās gribas, varam piepildīt, kā gribam. Jānis man vienmēr tagad asociēsies ar to labo darbu,
ar pretimnākšanu tad, kad es lūdzu, ar viņa dāsnumu un galvenais – ar viņa roku darbu – mazo
koka silīti -, kura reprezentē Jēzus šūpuli…
Viss šajā pasaulē, manuprāt, sākas no mazuma. Un tad aug. Tam vajadzētu būt dabīgajam
procesam. Mūsu draudzības no mazas sēkliņas, no acu skatiena aug par mūža attiecībām un
atbalstu gadiem ilgi. Cilvēks sākas no mazas sēkliņas, un tad aug un caur savu likteni un dzīvi
stāsta jau kaut ko daudz lielāku un citiem redzamu. Ozolkoks izaug no zīles. Liela jūra top no
mazām, kopā sanākušām upītēm, tērcītēm, avotiem. Viena doma pārtop par projektu. Viens
vārds pārtop par sāpīgu vai skaistu stāstu. Viens pārmetums lēnām pārtop par dusmu lavīnu.
Viens pieskāriens mīlestībā pārtop par lielāko dziedināšanu. Viens smaids pārtop par gaismas
piepildītu dienu.
Un Ziemassvētki, Ziemassvētki kārtējo reizi atgādina, kā mazums pārtop par svētu, nebeidzamu
lielumu. Viss sākas ar vienu Marijas jāvārdu Dievam. Viss sākas ar vienu “Vārds tapa miesa un
dzīvoja starp mums”… Viss sākas ar silīti, mazu šūpuli, kurā gulda mazu bērnu. Un tad kādā brīdī
šis bērns pāraug šūpuli, viņam tajā vairs nav vietas. Viņa mīlestība izaug no šūpuļa un kļūst par
Pasaules mīlestību. Viņa rokas izaug no šūpuļa un kļūst par rokām, kuras pie krusta apkampju
visu cilvēci. Viņa kājas izaug no šūpuļa un kļūst par noputējušām kājām, kas nenogurušas staigā
pie ļaudīm, lai pasludinātu labu vēsti, labu ziņu, lai pieskartos, lai dziedinātu, lai līdz tevīm, līdz
tavai sirdij aizietu…Viņa sirds izaug no mazā šūpuļa un kļūst par Pestītāja sirdi, kurā visi saņem
piedošanu, pieņemšanu. Ziemassvētki atgādina – viss sākas ar mazumu, ar mazu silīti, bet
pāraug dievišķā lielumā un nozīmīgumā. Un tev tajā lielumā ir vieta. Tev ir vieta šajā lielajā
mīlestībā. Tev ir vieta šajā Dieva mīlestības stāstā.
Un tā arī mēs, šajā pirmssvētku laikā, varam no jauna savā starpā piekopt mazās lietas, kas ar
laiku var kļūt lielas un skaistas. Iedomājies šobrīd vismazāko lietu, kuru tu varētu kādam no
draudzes, kādam no mums pateikt, izdarīt, palīdzēt, uzklausīt. Izdari! Ieliec to kā mazu bērnu
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Ziemassvētku šūpulī! Un tad redzēsim, kā tas augs. Tici man – mēs esam un joprojām dzīvojam
ĪSTAJĀ Ziemassvētku stāstā – tas nav beidzies, tas nav izstāstīts līdz galam. Tu kādam vari būt
eņģelis ar labo ziņu. Tu kādam vari būt gans, kas palīdz un otru uzmana. Tu kādam vari būt
zvaigzne, kas uz mirkli otram parāda ceļu viņa tumsā. Tu kādam vari būt gudrais, kas dod
padomu neziņā. Tu kādam vari būt sirds, mīlestības pilna sirds, kas otram atgādina – tu esi
mīlēts. Tu redzi? Viss sākas no mazuma. Dievs grib un gaida, lai mēs no mazuma augam lielumā.
No mazas sirds uz lielu. No šaura šūpuļa uz pasauli.
Es no visas sirds tev šajos svētkos, kas ir daudz citādāki dēļ Covid 19, vēlu – sajūti mīlestību.
Sajūti mīlestību mazās lietās, ko tev dod otrs cilvēks un Dievs! Sajūti mazo lietu svētību, kas
kopā veido visas dzīves lielo svētību. Sajūti mazos priekus, kas kopā dara lielu pateicību par
mūžu. Sajūti pašu mazāko lietu – vienu savu elpu – kas kopā dara dzīvi iespējamu. Sajūti to
mazumu sevī, ko Dieva spēkā tu vari izaudzēt lielu.
Lai Kristus mīlestībā Tev gaiši, silti un miera pilni šie svētki!
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Savās domās jūs no sirds apskaujot,
Mācītāja Aija

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE
ANDREJS ROZENTĀLS
1936. gada 3. augusts Rīga, Latvija - 2020. gada 5. oktobris Trejupes, Mičigana
Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums
vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs
pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Jāņa 14:2
JĀNIS (JAKE) LAURENS
1953. gada 22. aprīlī Kalamazū, Mičiganā – 2020. gada 29. novembrī Kalamazū, Mičiganā
“Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai
saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien
man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos.” 2. Tim. 4:7
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SALAULĀTIE

LAURA DAINA PONE UN CHARLEY BOGREN
Laulības notika 2020. gada 10. oktobrī, Battle Creek, Mičiganā

DZIMUŠIE

LŪKA MĀRTIŅŠ KRIEVS
Dzimis 21. Novembrī, 2020. gadā
7 lbs 8.6 oz
20.67 inches
Laimīgie vecāki: Andra un Ēriks Krievs

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
Paldies ikvienam, kas bijāt kopā ar mani domās un lūgšanās, kad gāju cauri
veselības uzlabošanas procedūrām un atveseļošanās laikam. Paldies par jūsu
mīlestību, draudzību, gādību un rūpēm. Paldies par kartiņām ziediem,
gardumiem! Īpašs paldies Dāmu komitejai par milzīgo “Miera lilijas” stādu!
Bet visvairāk – paldies, ka jūs man esat. Jūs esat kļuvuši mana garīgā ģimene.
No mazumiņa mēs lēnām esam auguši sadraudzībā. Un tas ir iespējams, ja
Dievs ir starp mums. Paldies jums visiem par atbalstu manā kalpošanā!
Thank you to everyone who was with me in thoughts and prayers as I went through the health
improvement procedures and the recovery time. Thank you for your love, friendship, care and
support. Thank you for the flowers, cards, goodies! Special thanks to the Ladies Auxiliaries’ for
the huge "Peace Lily" plant! But most of all, thank you for being here for me. You are my
spiritual family.
Kā jūs jau zināt, 1. decembrī sākās jaunā dievnama celšanas darbi! Mana sirds ir pateicības pilna
par jūsu visu nodošanos, finansiālo atbalstu un dedzību! Mums visiem tagad ir kopīgs sapnis –
redzēt jauno dievnamu 2021. gada vasarā. No mazuma lēnām aug lielas lietas. No pelnu
kaudzītes būs jauns dievnams Dieva godam un mūsu draudzei par stiprinājumu.
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As you already know, the construction and the building of the new church began on December
1! My heart is grateful for all your dedication, financial support, and zeal! We all now have a
common dream - to see the new church building in the Summer of 2021. From the pile of ashes,
we will restore a new worship house to the glory of God and for our congregation to grow in
strength.
Dēļ Covid, mēs esam apturējuši fizisko dievkalpojumu noturēšanu līdz kamēr Covid saslimšanas
gadījumu skaits krietni mazināsies. Kā līdz šim, katru svētdienu svētbrīžu ieraktus jūs varat
noskatīties draudzes Youtube kanālā un arī Facebukā. Tāpat arī turpināsim mūsu Bībeles
stundas ar Zoom palīdzību. Diemžēl “Akas” nodarbības vēl neesmu noturējusi, jo baidos, ka
Zoom vietnē mūsu tikšanās zaudēs savu nozīmi un dziedinošo sajūtu.
Due to Covid 19, we have suspended in-person services until the numbers of Covid cases will
drop significantly. As before, you can watch the recordings of the services on the congregation's
Youtube channel and also on Facebook. We will also continue our Bible studies with Zoom.
Unfortunately, I have not held meditation classes (“The Well”) since it seems to me that by using
the Zoom platform we will lose intimacy and healing, which is what this gathering should
provide.
Šogad nevarēsim noturēt ierasto Senioru Ziemassvētku pusdienu pasākumu. Tomēr - 16.
decembrī – gaidāt pie savām mājām ciemiņus! Dāmu komiteja būs gādājusi, lai mūsu draudzes
seniori šajā dienā saņem kādu gardu pārsteigumu un mazu dāvaniņu. Tas ir mazs veids, kā
pateikties jums par mīlestību, darbu un atsaucību lielās un mazās lietās, gadiem ilgi.
This year we will not be able to hold the Annual Senior Christmas Luncheon. However, on
December 16 - wait for guests at your home! The Ladies Auxiliaries will make sure that the
seniors of our congregation receive a delicious surprise and a small gift. It's a small way to thank
you all for your love, work, and dedication.
Domājot par Ziemassvētku vakaru, esmu iecerējusi, ka 24. decembrī pulksten 5.00 vakarā
tiksimies uz īsu āra svētbrīdi, vietā, kur bija vecā baznīca. Tur aug eglīte, kuru izmantosim kā
savu draudzes svētku egli. Tie, kas nākat, lūdzu, velciet siltas drēbes, apavus un masku!
Ieturēsim drošu atstatumu. Plānoju, ka dziedāsim dažas Ziemassvētku dziesmas, kopā teiksim
lūgšanu, klausīsimies Ziemassvētku stāstu un iedegsim sveces. Tas būs mūsu kopīgais gaismas
dievkalpojums. Tie, kas nevar ierasties, pulksten 5.00 vakarā Youtube un Facebukā būs pieejams
Ziemassvētku svētvakara video svētbrīdis.
Thinking of Christmas Eve, I am planning to hold a short outdoor service where the old church
was. It will be on December 24 at 5:00 p.m. There is a living Christmas tree, which we will use as
our church holiday tree. Those who come, please wear warm clothes, boots, and a mask! We
will keep a safe distance from each other. We will sing Christmas carols, say a prayer together,
listen to the Gospel, and light candles. It will be our worship of light. Those unable to attend will
have a Christmas Eve video recording on Youtube and Facebook available at 5 p.m.
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Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Skatoties no sava loga es redzu, ka kokiem lapas ir vairumā nobirušas,
debesīs peld baltas mākoņu strīpas un zem tiem slēpjas zilas debesis.
Vienīgais kas trūkst šajā 4. decembrī ir SNIEGS. Kaut pate esmu siltas
saules cienītāja, man ir gandarījums par balto sniega segu, kas mēdz
apslēpt vēlā rudens plikos kokus un krūmus. Pēc visiem apmēriem, 2020.
gads ir bijis smags, grūts, stresējošs, komplicēts, bet arī ne bez savām
“sidraba oderēm”.
Es esmu bijusi priekšēdes lomā nepilnu gadu un, kad es pieņemu šo darbu, es ļoti labi zināju kas
stāv priekšā: jābūvē jauna baznīca un būs ik pa trim nedeļām sanāksmes, lai virzītu draudzes
darbību un projektu uz priekšu. Nebūdama pilnīgi skaidrā saprašanā par draudzes vadības dzīvi
es tomēr jutos labi par komandu ar kuru būs jāsastrādā. Tie varēs mani apmācīt, nodrošināt, ka
ejam pa pareizo ceļu, iepildīt tukšumus manās zināšanās un dot akurātu padomu. Un tad
COVID notika....kas par nesagaidītu šķērsli, kas mums visiem tika likts priekšā. Bet pat ar to mēs
esam neatlaidīgi turpinājuši darboties.
Mēs esam atraduši veidus kā sanākt kopā kā draudze virtuālās mēdijās, tādās kurās mēs ne visi
bijām pieraduši. Šīs mēdijas ir mums ļāvušas skārt simtiem indivīdus visā pasaulē, kurus mēs
neredzam, bet kuri ir klausījušies mācītājas Aijas mierinošā balsī pasniegtās Dieva pamācības.
Mēs esam turpinājuši kā valde sanākt kopā ZOOM kastītēs, un atklājuši, ka ir gandrīz ērtāk
virtuāli sanākt, nevis braukt šurp un turp uz Centru, nakts tumsā un dažkārt sliktos laika
apstākļos. Mājas ērtībās mēs pavadām vakarus kopā un risinām lietas uz priekšu. Mēs esam
paspējuši turpināt būvprojekta mandātu, ko novēlēja pilnsapulcē, būvējot mūsu jauno
satikšanās un lūgšanas vietu. Kaut kontrakts un budžeta gala aprēķini ņēma ilgāk kā bijām
domājuši, un varbūt pastūmuši projekta pabeigšanu mazliet iepakaļ, mēs tomēr ESAM SĀKUŠI
DARBU!!!

Mēs arī esam jau labu daļu no mūsu $125,000 naudas vākšanas kampaņas mērķa savākuši. Šī
summa ļaus mums ievietot dažus smukuma sīkumus, piemēram kokdaļas interjērā, mākslu,
latviskuma pielikumus stiklos un techneloģiju, apstādījumUS un lūgšanas dārzu. Visu šo darām,
lai mums būtu jauna, mīļa vieta, kur sanākt, lai visiem Dievu lūgt.
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Fundraising Progress as of 11/30/2020
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Es izsaku sirsnīgu paldies visiem kas līdz šim ir ziedojuši mūsu mērķim!! Mēs esam sasnieguši
turpat 50% no mūsu mērķa un tas rāda uz mūsu draudzes un latviešu sabiedrības atbalstu mūsu
projektam. Pēc tagadējiem kontraktora aprēķiniem, mēs ceram ka būvprojekts būs nobeigts
vasaras vidū, un tuvojoties projekta beigām, varēsim sākt plānot ēkas iesvētīšanas svētkus. Tos
ceram rīkot kādā sitlā, saulainā svētdienā kad COVID būs jau norimis un vakcīnas pieejamas, lai
varam kuplā skaitā sanākt kopā.
Kā šis gads skrien uz beigām un domas slīd uz ģimeni un sabiedrību, pagātni, tagadni un nākotni,
es sūtu jums visiem šadus vēlejumus un inspirāciju: “Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar
visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.” Pāvila Vēstule
Romiešiem 15:13
Priecīgus Kristus Dzimšanas Svētkus un Laimīgu Jauno Gadu!
Anita Grīviņa.
As I look out my home office window I see that the leaves have just about all fallen, the sky is
streaked with white clouds, but has signs of blue skies underneath. The one thing missing as of
December 4th is SNOW. Although I am personally a hot summer aficiando, I do enjoy the
coverings of a pure white snow blanket to the gray of the barren trees and bushes. By all
accounts this year, 2020, has been trying, stressful, complicated, but not without its silver
linings.
I have been the Chair of the church board almost a year. When I signed on for the position I
knew what stood ahead: a construction project and meetings every three weeks to ensure
things keep moving forward both operationally and construction wise. As a novice to the
interworkings of our church operations, I knew the team I would be working with would step up
and teach me, make sure we stay on track, fill in the blanks as I would need guidance. And then
COVID hit....what a crazy ride that has been and still continues to be devastating on a global and
local level. But the silver lining is that we have persevered.
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We have found ways to reach the congregation on virtual platforms, that few of us were
accustomed to using. This virtual platform has allowed us to reach hundreds of individuals
across the globe, whom we don’t see, but are there listening to Pastor Aija and taking comfort
in her words and teachings of the Lord. We have held our regular meetings, and found that it
may be more convenient to use a virtual platform, rather than driving to and from the Center, in
the dark, and at times under poor weather conditions. The comfort of home has allowed us to
still be together and move things forward. We have found ways to continue on with the
construction of our new spiritual home. Although we had some hiccups in negotiating the final
budgets, which may have pushed us out on our original timeline by a few weeks, we are now
officially “UNDER CONSTRUCTION”.

We are also well on our way to reaching our fundraising goal of $125,000. This amount
represents upgrades and niceties that will put nicer finishes, various upgrades, decorations,
artwork, technology and landscaping in and around our church, incorporating cultural elements
and making it truly a special place for us to come together and celebrate the word of the Lord.

Fundraising Progress as of 11/30/2020
$140,000
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$0
Cash received

Goal

Balance to achieve goal

I say a sincere “Thank You” to all who have already donated to our fundraising goal!! Having
reached just about 50% of our goal is a testament to our congregation and our friends in the
Latvian and greater communities who have reached out with their support for completing our
new home. The project is anticipated to be completed mid-summer and we will start planning a
grand opening as we get closer to completion and as COVID vaccines roll out, allowing us to
come together again.

10

As this year winds down and our thoughts drift to family and community, the past, the present,
the future, I offer this inspiration to each and every one of you: “May the God of hope fill you
all with joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the
Holy Spirit.” Romans 15:13
Merry Christmas and Happy New Year!
Anita Grivins

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report
Ceru un lūdzu, ka visi turaties stipri un pie labas veselības.
4. oktobrī, Pļaujas svētkos, izdalijām senioriem “goodie bags”. Saņēmām
pateicības kartiņas, kā arī ziedojumus. Paldies!
5. decembrī piedalamies, kopā ar Kalamazū latviešu apvienību,
gadskārtejā Ziemsvētku tirdziņā. Ņemot vērā apstākļus, šogad tas notiek
turpat latviešu centrā, bet ar “drive thru” sistēmu. Liela pateicība Mairai
Bundžai par organizēšanu un koordinēšanu. Mēs piedāvājam saldskābmaizi,
pīrāgus, piparkūkas un dzeltenmaizi. Atsaucība uz pasūtinājumiem ir bijusi laba, un ceram, ka
viss labi izdosies ar jauno sistēmu. Vēlos izteikt paldies Dacei Copeland par piparkūku mīklas
sagatavošanu (vairāk kā 50 mārciņas) un visiem kas palīdzēja ar piparkūku cepšanu un maisiņos
salikšanu--katrs savās mājās. Paldies Anitai Gauthier un Ligitai Matisons par dzeltenmaizes
cepšanu. Paldies manam vīram kas palīdzēja man izcept 600 pīrāgus. Un paldies arī visiem, kas
pielika roku, lai viss tiktu sagatavots un labi izdotos.
Ļoti mīļš paldies mūsu anonīmai tirdziņa izdevumu ziedotājai!!
Tā kā tradicionālās senioru pusdienas šogad nenotiks, 16. decembrī plānojam atcerēties,
godinat un atbalstīt mūsu seniorus ar īpašu svētku paciņu izdalīšanu.
Novēlu visiem gaišus un veselības pilnus Kristus dzimšanas svētkus!
I hope and pray that we all are staying strong and in good health!
On Oct. 4, during “fall festival” time, we distributed “goodie bags” to our senior
members, and have received several thank-you cards, including donations. Thank you!
On Dec. 5, together with the Kalamazoo Latvian Association, we participated in the
annual Christmas bazaar. Due to current Covid restrictions, although held at the Latvian Center,
this year the event utilized a drive-thru system. Many thanks to Maira Bundza for her
organization and coordination of this event. We offered Latvian bread, piragi, piparkukas and
dzeltenmaize. Initial ordering response has been good, and we hope that the new system will
work out well.
I want to express thanks to Dace Copeland for preparing the piparkuku dough (more
than 50 lbs) and many thanks to all those that helped with the baking and packaging, each in
their own homes. Thanks to Anita Gauthier and Ligita Matisons for baking the dzeltenmaize.
Thanks also to my husband for helping me bake 600 piragi. And thanks to everyone who
provided a helping hand in the preparation and execution of this event.
11

A very sincere thank you to our anonymous donor to cover our product expenses for the
bazaar!
Since the traditional Christmas senior dinner will not be held this year, on December 16
we plan to remember, honor and thank our senior members with the distribution of special
holiday packages.
Wishing everyone a joyous, bright and healthy holiday season, celebrating Christ’s birthday!
Mārīte Grīnbergs, Priekšsēde

Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report
ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH
Rasma Plates pieminai – in memory of $ 70
M. Zeimelis, D. Gendrikovs
Velta Aistara pieminai – in memory of $ 90
G. Srautnieks, D. Gendrikovs
Andreja Rozentala pieminai – in memory of $ 355
D. Copeland, U. Grinbergs. A. Abele
Dr. Janis Pone pieminai – in memory of $ 1,070
Arnis Pone, Martis Pone, S. Maldups, L. Viksne
Maiga Kildiss pieminai – in memory of $ 50
G. Strautnieks
ZIEDOJUMI JAUNAJAM DIEVNAMAM - DONATIONS FOR THE NEW CHURCH
Donations and pledges to date $60,169
St Louis Latvian Church, Janis Pone, Gaida Veidemanis, Maiga Auzins, Sarmite Lawler, Ciems
Latvija, Anita Nagelis, Kriss Petrovskis, Kristina Vitolins, Rita Seja, Peter Burgelis, Juris Cilnis,
Vitauts Vitolins, Olgerts Cakars, Andrejs Eglite, Arturs Dinbergs, Dzintars Dzilnas, Dzintars
Gendrikovs, Velta Straume, Edite Walter – pieminot Arturu Balks – Janis Blaks – Karlis Eiduks ,
Dace & Valdis Pavlovskis, Janis Gramatins, American Latvian Church-Mancesteras draudze,
Inara Reinis, Girts Austrins, Zane Balks Russell, Irene Zandbergs, Aija Burgelis, Edwin Upitis,
Anita Grivins, Gundars Strautnieks, Janis Laurens, Gunta Turks, Janis Kukainis, Diana Sydlowski,
Biruta Schultz, Karina Enina, Laima Gramatins Patton, Dainis Matisons, Modris Krautmanis, Vita
Kakulis, Eriks Priede, Anita Briedis, Ugis Grinbergs, Karlis Ezerins, Irene Balks – pieminot Arturs
Balks – Janis Balks – Karlis Eiduks, Elga Cace, Karlsons and Jankavs Families, Ilze Shear, Mikelis
Austrins, Karlis Galens, Ligita Kepitis, Maija Martin, Estate of Velta Namatevs, Macitaji Ivars un
Anita Gaides, Mary Catherine Gendrikovs, Latvian Ev. Luth. Church of Minneapolis
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS / AKTIVITĀTES
DECEMBRIM, JANVĀRIM
6. decembris – Otrā advente – video ieraksts.
13. decembris – Trešā advente – video ieraksts.
16. decembrī pulksten 11.00 – Bībeles stunda Zoom.
20. decembris – Ceturtā advente – ieraksts anglu valodā.
24. decembris pulksten 5.00 – SVĒTVAKARA SVINĒŠANA ĀRĀ, PIE EGLES (vecās baznīcas vietā).
BŪS DZIESMAS, LŪGŠANAS, SVEČU DEDZINĀŠANA. Svētvakara svētbrīža ieraksts būs arī
Youtube un Facebukā pulksten 5.00.
27. decembrī - ieraksts nebūs.
31. decembrī – Vecgada vakara svētbrīža ieraksts pulksten 5.00 vakarā.
3. janvārī - Zvaigznes dienas svētbrīža ieraksts.
10. janvārī – svētbrīža ieraksts.
17. janvārī – svētbrīža ieraksts.
20. janvārī pulksten 11.00 – Bībeles stunda Zoom.
24. janvārī – svētbrīža ieraksts.
31. janvārī – svētbrīža ieraksts.
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