“Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā
uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā
cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu,
vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu
saderināto, kas bija grūta. Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima
pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. “
Lūkas evaņģēlijs 2: 1-8

Ziemassvētki tavā ikdienā

Šis tik labi zināmais, skaistais Ziemassvētku stāsts. Redzi, tas nav paredzēts tikai reizi gadā,
lielajos svētkos, ziemas vidū. Varbūt, lasot Lūkas evaņģēliju, tev garām paskrēja, bet viss Jēzus
dzimšanas notikums iesākas ar diviem būtiskiem vārdiem: “tanī laikā”… Jā, ir kāds ļoti konkrēts
brīdis, ir kāds konkrēts laiks, ir kāda konkrēta vieta, kurā ir uzrunāts kāds ļoti konkrēts cilvēks –
Jāzeps un Marija. Viņi ir uzrunāti nekur citur, kā tieši viņu pašu ikdienā, viņu pelēkā un grūtā
ikdienā, viņu pienākumos, viņu uzdevumos, viņu darbos, viņu sajūtās, viņu būšanās un nebūšanās.
Kādā konkrētā dzīves brīdī cilvēks ir uzrunāts mainīt savai dzīvei virzību, doties uz Betlēmi, īsti
nezinot, kas viņu šajā ceļā sagaidīs, kas pārsteigs, kas šajā ceļā atklāsies un kas varbūt pat
piedzims šā ceļa laikā. Tajā laikā…ikdienā, pelēkā, necilā dienā viņi uzsāk ceļu, kas nesīs Jēzus
piedzimšanu. Kaut ko jaunu.
Nu tā, piemēram, man – tanī laikā – pāris dienas atpakaļ –, kad gaisā jau tiešām bija jūtams
ziemas dzestrums, bet saulīte vēl dienvidū, pacēlusies uz pirkstgaliem, sildīja šo mīļo pasauli, jā,
tādā pavisam vienkāršā dienā, devos pastaigāt ar savu sunīti Bruno. Ikdienas pastaiga. Ikdienas
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sajūtas. Ikdienas rūpes. Ikdienas jautājumi. Nekas īpašs. Bet pastaigas laikā – tanī laikā – ceļā
satikos ar stirnu mammu un viņas bērniņu. Tie abi apstājušies, dažu metru attālumā, bikli, bet tajā
pašā laikā, ar ziņkārību, manī vērās. Un es apstājos. Es apstādināju savu laiku. To laiku. Un es
parunājos ar šo stirnu, cik viņa manās acīs izskatījās skaista, trausla un vienlīdz stipra. Un, kad es
pēc tikšanās ar stirnām biju pagājusi kādus simts soļus tālāk, grāvmalē, ūdenī ieraudzīju pelēko
gārni (heron). Un arī tur es apstājos. Gārņa pelēkā spalva saulē mirdzēja, un arī saules atspulgs bija
redzams necilajā grāvja ūdenī. Arī ar pelēko gārni mēs pārmijām dažus vārdus – par to, cik arī viņš
neatkārtojami vienreizējs. Viņš ar savām melnajām acīm, kā mazām pogām, stingri manī
nolūkojās. Un es devos prom. Tanī laikā - tajos mazajos mirkļos apstājoties, es savai dienai biju
iemantojusi gaismu un prieku. Tanī laikā, vienkāršā pastaigā ar sunīti, ceļa laikā, mana sirds
piedzīvoja tīra prieka piedzimšanu. Un es smaidīju. Ne no kā. Jā, pavisam necilā ikdienā manī bija
pamodies vai piedzimis pusaizmirsts prieks. Svētuma sajūta, ka es ar gārni un stirnām esmu
satikusies un pārmijusi vārdu. Ka mums visiem viens Radītājs.
Tad man prātā ienāca Adventes laika kalendārs – kur aiz dienu “lodziņiem” paslēpies šokolādes
gardums. Savā veidā tas atspoguļo tieši šo Lūkas evaņģēlija “tajā laikā” vārdu nozīmīgumu. Nu,
piemēram, adventa pirmajā dienā, vienkāršā dienā, tajā laikā, lai kas notiktu tavā tajā dienā, tu
esi aicināts atvērt lodziņu. Un saņemt kādu kripatiņu ikdienas prieka. Un tā no dienas dienā. Un,
kad tu esi praktizējies mazās, ikdienišķās lietās, savā laikā, tavā laikā, tajā laikā saskatīt virzību,
Dieva tuvumu, svētumu, tad tu pats sāc piedzīvot sirds svētkus. Sirdī kaut kas maziņš, maziņš
piedzimst. Varbūt prieks. Varbūt miers. Varbūt iedrošinājums. Varbūt cerība. Varbūt smaids.
Varbūt izlīgums. Varbūt pieņemšana. Varbūt uzticēšanas. Piedzimst kaut kas tik mazs kā bērns.
Un tad, ja tas piedzimst, tad tas arī augs.
Tu redzi, nevajag daudz, lai – tanī laikā, tajā brīdī – lai tajā vietā, kur tu esi – kaut kas skaists,
līdzīgs svētkiem, notiktu. Tā arī šodien tikai tu zini, kur tu esi un kā tu jūties savā laikā. Kas notiek
tavā laikā, tavā vietā, tavā sirdī, tavās domās un dzīvē. Varbūt tu skaties acīs savai dziļākajai
vientulībai. Varbūt tu tagad savā laikā ik dienas ēd sāpju maizi, dzer no biķera, kas pilns ar raizēm,
bailēm. Un tomēr, tieši tur, tādam, kur tu šobrīd esi, tajā laikā un ikdienā – Dievs atklājas.
Kad Jāzeps un bērniņa gaidībās esošā Marija dzirdēja vārdus, ka jādodas ceļā, tādiem, kādi viņi
tajā brīdī ir, tas noteikti šķita grūti. Ceļš noteikti bija pilns ar vilšanos, smagumu, neērtībām, varbūt
pat asarām. Dzīve tāda kādā mirklī var arī likties, kad arī mums liek iet negribētu ceļa posmu, kad
jāpiedzīvo kaut kas, kas nav paša izvēlēts un sapņots. Marija par šādu garu, neērtību pilnu
ceļojumu grūtniecības pēdējās dienās noteikti nesapņoja. Viņa noteikti tā nebija iedomājusies sava
bērna dzimšanu, esot ceļā. Bet, redzi, Marija rāda - dzīves neparedzamībā, izaicinājumā, pat savā
veidā – dzīves salauztībā un skarbā ikdienā – piedzimst ilgi gaidītais pasaules pestītājs. Mīlestība
var piedzimt brīdī, kad tu to vismazāk esi gaidījis vai bijis tai gatavs. Arī Kristus lielā mīlestība
reiz sākās ar maza bērna raudienu, toreiz pavisam parastā dienā.
Tādēļ es novēlu tev – šajā laikā, tavā laikā, šajā brīdī – kad tu tagad sāc pa vienai atvērt sava
domu adventa kalendāru, katru dienu atvērt vienu mazu lodziņu – lai tevi katru dienu pārsteidz
mazas lietas. Labas lietas. Ikdienišķas lietas. Lai Dievs ar tevi runā caur maziem, ikdienišķiem
notikumiem un cilvēkiem. Lai prieku atnes viens zvans. Viens klauvējiens pie durvīm. Viena
piparkūka. Viens rīts. Viens vārds. Lai katru dienu tevī kaut kas mazs piedzimst – mazs, bet kam
jāizaug lielam. Es vēlu, lai šajā laikā, uz lielajiem svētkiem ejot, tu savā sirdī ik dienas piedzīvo,
cik ļoti mīlēts, cik ļoti Dieva mīlēts tu esi – tieši tāds, kāds tu tagad esi - tajā vietā, tajā laikā, kur tu
tagad esi. Un es ceru, ka tad tava ikdiena jutīsies kā svētku diena. Kā Ziemassvētki.
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Lai šajos Ziemassvētkos Kristus mīlestība un miers piepilda jūsu sirdis un mājas!
Svētību visiem vēlot,
Mācītāja Aija
MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE

JĀNIS KUKAINIS
1943. gada 12. jūnijs Rīga, Latvija – 2021. gada 12. septembris Kalamazū, Mičigana
“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

VELTA STRAUME
Dzimusi RĀCENIS

1924. gada 20. aprīlis Valmiera, Latvija – 2021. gada 8. oktobris Cincinnati, Ohaijo

“Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.
Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” Mateja 5:7-8
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KRISTĪBAS
"Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums
saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un Viņš tos apkampa, rokas tiem
uzlika un tos svētīja.” Marka 10: 14-16

Victoria Elizabeth Maldups

Kristīta jaunajā dievnamā 30. oktobrī. Vecāki: Sara Beth Flintoft and Andris Jānis Maldups.
DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES
Ilze Runka, Marita Aron (dzimusi Runka), Larisa Kīns (dzimusi Grīnberga), Svens Kīns.
Apsveicam!

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
Esam ražīgi atsākuši draudzes aktīvo darbību klātienē, jaunajā dievnamā. Paralēli, iespēju robežās,
piedāvāju virtuālās satikšanās iespējas vai dievkalpojumu tiešraides.
Septembra beigās Iesvētes mācības uzsāka četri jaunieši: Patriks Aron, Viktors Kaniņš, Stefans
Kīns, Krišs Sydlowski. Iesvētības paredzētas 2022. gada 24. aprīlī, Baltajā svētdienā. Jaunieši
tiekas ik pa trīs nedēļām, uzreiz pēc dievkalpojuma. Ja dažādu apstākļu dēļ kāds no jauniešiem
nevar ierasties, tad nodrošinām individuālu Zoom tikšanos.
Sākot ar 3. oktobri, divas reizes mēnesī vadu dievkalpojumus Grandrapidu latviešu draudzē. Tie
dievkalpojumi notiek pulksten 2.00 pēcpusdienā un tādējādi neietekmē manu kalpošanu
Kalamazū. Reizi mēnesī joprojām vadu dievkalpojumu Lansingas draudzē, kas notiek pulksten
3.00.
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6. novembrī pie mums ciemojās Čikāgas Ciānas draudzes mācītāja Gundega Puidza. Viņa atveda
arī Čikāgas baptistu draudzes mācītāja Oļģerta Cakara ziedotos latviskos svečturus. Paldies!
Valdes sēdē nolēmām, ka Ziemassvētku vakarā, dziedot “Klusa nakts, svēta nakts” lietosim uz
baterijām darbināmas svecītes. Vēlamies jauno dievnamu pasargāt no iespējamās vaska tecēšanas
vai pilēšanas uz soliem un paklāja.
Janvārī kopā ar draudzes priekšnieci Anitu Grīviņu un draudzes kasieri Mētru Krautmani plānojam
sakārtot, atjaunot draudzes locekļu sarakstu. Ik pa laikam parādās, ka ir kādas kļūdas dzimšanas
dienu datumos, kā arī nav atjaunotas adreses, tālruņa numuri vai epasta adreses. Janvārī mēģināsim
apzvanīt visus draudzes locekļus, lai kopīgi atjaunotu mūsu sarakstu.
Vēlreiz atgādināšu, ka mēs draudzē vēlamies gādāt, lai visi justos droši un pasargāti
dievkalpojuma laikā. Diemžēl Covid 19 skaitļi atkal ir uzliesmojuši. Smagākās
komplikācijas/nāves lielākoties skar nevakcinētos. Es lūdzu un aicinu visus nevakcinētos valkāt
maskas dievnamā. Tie, kas ir vakcinējušies, bet nejūtas droši būt ar pārējiem pildītā dievnamā, ir
mīļi aicināti piedalīties dievkalpojumā dievnama sabiedriskajā telpā, kur varam nodrošināt vairāk
telpas un distanci.
Esmu plānojusi, ka kopā ar Mārīti Strautiņu centīsimies izsūtīt drukātās sprediķu kopijas tiem,
kam nav interneta/datora pieejas. Savulaik to darbu brīnišķīgi veica mūžībā aizsauktā Biruta
Abula.
māc. Aija Graham

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Esmu pateicīga par...
Svētki strauji tuvojas... Pateicības diena ir atpakaļskata spogulī, Ziemassvētki ir pēc dažām
nedēļām un tad kalendārs pārceļas uz Jauno gadu. Man šķiet, ka dienas turpina skriet ātrāk un
ātrāk. Mana darba dzīve ir paplašinājusies jaunās iespējās un centienos, kas uztur dienas pilnas un
ne pietiekami ilgas, lai sasniegtu visu, ko esmu apsolījusies darīt, sagatavojot savu ikdienas
kontrolsarakstu, un paldies Dievam par to, ka ir Post It Notes. Manas baznīcas būvniecības
projekta vadītājas pienākumi vēl nav salēninājušies, bet mēs esam tik tuvu būvprojekta
nobeigšanai, ka varu tikai cerēt, ka pēc Jaunā gada es atradīšu jaunu ritmu, kas nav saistīts ar
būvniecību. (Smieklīgs stāsts gan--es strādāju gan ar Glas, gan Intersect manā maizes darbā, jo
viņi palīdz Milestone Senior Services ar savu renovācijas projektu Kalamazū centrā--tāpēc es
domāju, ka šī mijiedarbība turpināsies, tikai man valkājot citu cepuri.) Kā ALA kasierei pieaug arī
manas zināšanas un sakari, jo es iegūstu lielāku saskarsmi ar politiku un dažādiem iniciatoriem un
darbiniekiem mūsu latviešu kopienā. Ak jā, un tad ir jābūt laikam ģimenei un draugiem un pašai
sev.
Pēc būtības es esmu introverte, lai gan mana iepriekš minētā darbība par to neliecinātu. Man
reizēm mēdz pietrūkt empātijas, un es varu būt ļoti skarba un īsa savā atbildē, bet mans karjeras
ceļš man ir iemācījis atpazīt manas nepilnības un atrast veidus, kā labāk strādāt ar dažādiem
indivīdiem, atzīstot viņu vajadzības un stiprās puses, kā arī saziņas veidus, lai sasniegtu rezultātus,
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kas mums ir vajadzīgi, lai gūtu panākumus. Man patīk gatavot ēdienus un pamēģināt citādus
mākslas projektus, un pats par sevi saprotams, ka es mīlu savus ciparus. Man patīk saules siltums,
vēlams visu gadu, bet visdziļākās vasaras Garezerā. Mani zēni abi ir tikpat no ligzdas izlidojuši,
liesmojot savas takas, atrodot savus ceļus, kas ir nedaudz biedējoši, bet es domāju, ka tā ir viena
joma, kuru man ir maz vai vairs nav kontroles. Mans darbs, audzinot dēlus, ir padarīts. Es varu
tikai cerēt, ka daži domu graudi no manas audzināšanas paliks pie viņiem un viņi nesīs tos tālāk
savā dzīvē. Mana māte, brālis, svaine un brāļameita dzīvo Čikāgā, kas mani tur velk biežāk.
Mamma noveco un viņai ir nepieciešama lielāka palīdzība. Viņas vienīgā vēlme (un arī mana) ir
vairāk laika pavadīt kopā ar mani un manu ģimeni. Mēs abas beidzot nolikām mūsu domstarpības
un salabām, kas pats par sevi izraisa jaunas emocijas un zināmu brīvību mūsu attiecībās. Es
nenāku no lielas ģimenes. Man nav daudz draugu, vismaz ne Facebook, ja jūs tos skaitāt kā
statistiku, bet es loloju tos, kas man ir. Es labprātāk pavadītu veselu dienu, iepazīstot vienu
cilvēku, nevis mēģinot pārliecināt kadus simts cilvēkus kādā telpā. Bet es cenšos ar visiem
aprunāties, es cenšos sadarboties ar daudziem, es cenšos netiesāt un netaisīt ātrus secinājumus, bet
zinu, ka reizēm sašķobos. Iespējams, biežāk nekā nē.
Par ko es esmu pateicīgs? Mana veselība. Mana spēja vadīt. Mana mākslinieciskā farsa puse.
Manas analītiskās prasmes. Mana finansiālā stabilitāte. Mana ģimene. Mani draugi. Mani
dažādie pienākumi. Mans darbs - cepures, ko valkāju mūsu kopienā. Spēks turpināt. Mana
introvertība. Mana spēja pārvarēt. Manas organizatoriskās prasmes. Skaistās rudens krāsas.
Saules siltums. Sniegpārslas baltums. Dzintaru krastā šļakstošais ūdens. Vīns un siers.
Oho....Laikam šajos trakajos laikos ir daudz par ko būt pateicīgam. Un tas viss ir tāpēc, ka Dievs
man deva šīs stiprās puses un īpašības. Man tajās nebija nekādas teikšanas. Mans ceļš bija tāds
noliks. Es nevaru tos kontrolēt. Es esmu tas, kas esmu, un varu tikai censties pilnveidoties. Par
ko tu esi pateicīgs?
Atnes kartupeļu čipšus
Veltiet 60 sekundes laika, izlasīt šo stāstu!
Tas dos jums laiku, lai nokārtotu savas
smadzenes,
apkopot savas domas, nomierinieties un sāk
savu brīvdienu pozitīvā veidā.

Zēns apsēdās viņam blakus un atvēra savu
čemodānu. Viņš gatavojās dzert no pudeles,
kad pamanīja, ka vecais vīrs izskatījās
izsalcis, tāpēc viņš piedāvāja viņam dažus
čipsus.
Vīrs to ar pateicību pieņēma un uzsmaidīja
zēnam. Vīra smaids bija tik skaists, ka zēns
gribēja to atkal redzēt, tāpēc viņš piedāvāja
viņam burbuļa dzērienu. Vīrs atkal
uzsmaidīja viņam. Zēns bija sajūsmā!

Kartupeļu čipsi
Mazs zēns gribēja satikt Dievu. Viņš zināja,
ka tas ir garš ceļojums tur, kur dzīvo Dievs.
Tāpēc viņš sakrāmēja savu čemodānu ar
kartupeļu čipsu maisu un sešiem
burbuļojošiem dzērieniem un sāka savu
ceļojumu.

Viņi sēdēja tur visu pēcpusdienu ēdot un
smaidot, bet viņi nekad neteica ne vārda.
Tuvojoties krēslai, zēns saprata, cik noguris
viņš ir, un viņš piecēlās, lai dotos prom. Bet,
pirms viņš bija devies vairāk nekā dažus
soļus, viņš pagriezās, skrēja atpakaļ pie vecā
vīra un apskāva viņu.

Kad viņš bija gājis apmēram trīs kvartālus,
viņš satika vecu vīru. Vīrs sēdēja parkā un
skatījās uz baložiem.
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Vīrs uzdāvināja zēnam savu visplatāko
smaidu.

Sūtiet šo cilvēkiem, kuri ir īpaši pieskārušies
jūsu dzīvei. Ļaujiet viņiem zināt, cik svarīgi
viņi ir. Es to darīju!

Kad zēns pēc neilga laika atvēra durvis savai
mājai, viņa māte bija pārsteigta par prieka
izskatu uz zēna sejas. Viņa viņam jautāja:
"Ko tu šodien darīji, kas tevi padarīja tik
laimīgu?"

Dievs joprojām sēž tronī.
Iespējams, jūs pašlaik piedzīvojat grūtu laiku,
bet Dievs gatavojas jūs svētīt tā, kā to spēj
tikai Viņš. Saglabājiet ticību!

Zēns atbildēja: "Es pusdienoju ar Dievu."
Bet, pirms viņa māte varēja ko jautāt, viņš
piebilda: "Zini ko? Viņam ir visskaistākais
smaids, kādu esmu redzējis!"

Mani norādījumi bija izvēlēties cilvēkus,
kurus es gribēju, lai Dievs svētī, un es jūs
izvēlējos!

Tikmēr vecais vīrs, kas arī staroja ar prieku,
atgriezās savās mājās. Viņa dēls bija
pārsteigts par miera izskatu uz viņa sejas, un
viņš jautāja: "Tēt, ko tu šodien darīji, kas tevi
padarīja tik laimīgu?"

Lūdzu, nododiet šo cilvēkiem, kurus vēlaties
svētīt. Šī lūgšana ir viena no labākajām
dāvanām, ko mēs saņemam.
Nav nekādas izmaksas, bet daudz atlīdzības.
Turpināsim lūgties cits par citu!

Vīrs atbildēja: "Es ēdu kartupeļu čipsus parkā
ar Dievu." Tomēr, pirms viņa dēls jautāja
tālāk, viņš piebilda: "Zini, viņš ir daudz
jaunāks, nekā es sagaidīju."

Šeit ir lūgšana:
Dievs, es lūdzu Jūs svētīt manus draugus,
radiniekus un draugus, kas šo šobrīd lasa.

Pārāk bieži mēs nenovērtējam pieskāriena
spēku, smaidu, laipnu vārdu, kāda
uzklausīšana, godīgu komplimentu vai
mazāko aprūpes aktu, kam visam ir
potenciāls mainīt kāda dzīvi.

Tur, kur ir sāpes, dodiet viņiem Savu mieru
un žēlastību.
Ja ir pašpārliecinātība, atbrīvojiet atjaunotu
uzticību caur savu žēlastību.

Cilvēki ienāk mūsu dzīvē kāda iemesla,
sezonas vai uz mūžu! Pieņemiet visus
vienādi!

Svētījiet viņu mājas, ģimenes, viņu došanos
un atnākšanu. Āmen.

Pusdieno ar Dievu... ņemiet līdzi čipšus.
I am grateful for….
The Holidays are fast approaching…Thanksgiving is in the rear-view mirror, Christmas is in a
few weeks and then the calendar flips over to a New Year. It seems to me the days keep rushing by
faster and faster. My work life has expanded into new opportunities and endeavors, all that keep
the days full and not quite long enough to achieve all that I set out to do as I prepare my daily
checklist and thank God for post it notes. My Church responsibilities as the Chairperson
managing the construction project have not yet slowed down, but we are so close to finishing the
building project that I can only hope that after the new year I will find a new rhythm that doesn’t
involve construction. (Funny story though, I am working with both Glas and Intersect at my job,
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as they assist Milestone Senior Services with its renovation project in downtown Kalamazoo….so I
guess those interactions will continue, just with me wearing a different hat.) As the Treasurer for
ALA, my knowledge and connections are also growing as I gain more exposure to politics and
various movers and shakers in our Latvian community. Oh, yes, and then there needs to be time
for family and friends and even myself.
By nature, I am an introvert, although my resume above would not give that away. I tend to lack
empathy at times and can be very blunt and short in my response, but my career path has taught
me to recognize my short comings and to find ways to work better with different individuals,
recognizing their needs and strengths and ways of communicating to achieve the outcomes we
need to be successful. I love to cook, and dabble in art projects, and it goes without saying that I
love my numbers. I love the warmth of the sun, preferably all year round, but most deeply the
summers at Garezers. My boys are all but out of the house, blazing their own trails, finding their
own paths, which is a little scary, but I suppose that is one area that I have little to no more
control over. My job raising them is done. I can only hope some of the nuggets from having
raised them will stick with them and carry them forward. My mother, brother, sister-in-law and
niece are in Chicago, which pull me there more frequently as mom ages and needs more
assistance and her only desire (and mine) is to have more time with me and my family. She and I
finally buried the hatchet, which is a very new set of emotions and freedom within our
relationship. I do not come from a large family. I do not have many friends, at least not on
Facebook if you count those as statistics, but I do cherish what I do have. I would much rather
spend an entire day getting to know one person then working a room of a hundred. But I try to
make my rounds, I try to engage with many, I try to not judge or jump to conclusions, but I’m sure
I falter on occasion. Probably, more often than not.
So what am I grateful for? My health. My ability to lead. My artsy fartsy side. My analytical
skills. My financial stability. My family. My friends. My varying responsibilities. My job(s) - the
hats I wear in our community. The strength to keep going. My introvertedness. My ability to
overcome. My organizational skills. The beautiful fall colors. The warmth of the sun. The white
of the snowflake. The water swishing on shore of Dzintari. Wine and cheese. Wow….I guess
there is a lot to be grateful for in these crazy times. And all that is because God gave me those
strengths and attributes. I had no say in those. I cannot control those. I am who I am and can
only strive to improve. So, what are you grateful for?
Bring Potato Chips
Take 60 seconds to read this story. It will
give you time to settle your brain,

So he packed his suitcase with a bag of
potato chips and a six-pack of soft drinks and
started his journey.

Gather your thoughts, calm down, and start
your day off on a positive note.

When he had gone about three blocks, he met
an old man.

Potato Chips
A little boy wanted to meet God. He knew it
was a long trip to where God lived.

The old man was sitting in the park, just
staring at some pigeons. The boy sat down
next to him and opened his suitcase.
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He was about to take a drink from his bottle
when he noticed that the old man looked
hungry, so he offered him some chips.

responded, he added, "You know, he's much
younger than I expected."
Too often we underestimate the power of a
touch, a smile, a kind word, a listening
ear, an honest compliment, or the smallest
act of caring, all of which have the potential
to turn a life around.

He gratefully accepted it and smiled at him.
His smile was so pretty that the boy wanted
to see it again, so he offered him a soft
drink.

People come into our lives for a reason, a
season, or a lifetime! Embrace all equally!

Again, he smiled at him. The boy was
delighted!

Have lunch with God...bring chips.

They sat there all afternoon eating and
smiling, but they never said a word...

Send this to people who have touched your
life in a special way. Let them know how
important they are. I did!

As twilight approached, the boy realized how
tired he was and he got up to leave; but
before he had gone more than a few steps, he
turned around, ran back to the old man, and
gave him a hug.

God still sits on the throne.
You may be going through a tough time right
now but God is getting ready to bless you in
a way that only He can. Keep the faith!

The old man gave the boy his biggest smile
ever...

My instructions were to pick people that I
wanted God to bless, and I picked you.

When the boy opened the door to his own
house a short time later, his mother was
surprised by the look of joy on his face.

Please pass this to people you want to be
blessed. This prayer is one of the best gifts
we receive.

She asked him, "What did you do today that
made you so happy?"

There is no cost but a lot of rewards. Let's
continue to pray for one another.

He replied, "I had lunch with God." But
before his mother could respond, he added,
"You know what? He's got the most beautiful
smile I've ever seen!"

Here is the prayer:
God, I ask You to bless my friends, relatives
and buddies reading this right now.

Meanwhile, the old man, also radiant with
joy, returned to his home.

Where there is pain, give them Your peace
and mercy.

His son was stunned by the look of peace on
his face and he asked, "Dad, what did you do
today that made you so happy?"

Where there is self-doubt, release a renewed
confidence through Your grace.

He replied "I ate potato chips in the park
with God." However, before his son

Bless their homes, families, their goings
and their comings. Amen.

Anita Grīviņa, Draudzes priekšniece
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Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report
Dāmu komiteja turpina darboties, neskatoties uz samazināto darba spēku.
• 12. septembrī satikāmies maza grupiņa dāmas: māc. Aija Graham, Mārīte Grīnberga,
Shirley Maldupa un Sallija Šmita, lai pārrunātu rudens posma darbiņus. Norunājām, ka
o 3. oktōbrī svinēsim Pļaujas svētkus un piedāvāsim zupas pusdienas un loteriju.
o Pārdosim piparkūkas, pīrāgus, dzeltenmaizi un rupjmaizi Ziemassvētku tirdziņā,
kas paredzēts 4. decembrī.
o Rīkosim Senioru pusdienas 19. decembrī tūlīt pēc dievkalpojuma (Diāna Kārkliņa
ir uzņēmusies vadību.)
• 3. oktōbrī svinējām Pļaujas svētkus. Paldies Shirley Maldups un Sallijai Šmitei par altāra
sakārtošanu. Paldies zupas vārītājām Dacei Copeland, Ilzei Gertneri un Mārītei Grīnbergai.
Paldies arī Mārītei un Dacei par saldā ēdiena gatavošanu. Paldies Ilzei, Shirley Maldups un
Sallijai Šmitei par kafījas vārīšanu un zupas servēšanu. Pie loterijas piestrādāja un ziedoja
māc. Aija Graham, Dace Copeland, Laima Grāmatiņa-Patton, Mārīte Grīnberga, Uģis
Grīnbergs, Gaida Kļaviņa, Shirley Maldups, Mārīte Strautiņa, Sallija Šmits un Anna
Vaseris. Mums bija 23 veltes, ko izlozēt! Pārdevām Aivara Stūra cepto maizi. Ieņēmām
$170 par maizi un $429 par pusdienām un loterijas biļetēm.
• 17. oktōbrī satikāmies maza saujiņa draudzes dāmas. Pārrunājām vēl rudenī paredzēto
darbību. Nostādījām cenas Ziemassvētku tirdziņam paredzētām precēm.
• Saprotu no Maijas Bundžas, ka Ziemassvētku tirdziņš notiks klātienē. Maskas būs
obligātas. Dāmu komitejai nebūs galds lielā telpā. Tā kā mēs pieņemam iepriekš
pasūtinājumus, mēs uzstādīsim savu galdu baznīcas priekšnamā pie durvīm, kas veras uz
gaiteni, ejot uz Centru un darbosimies no turienes.
• Dace, Ethan un Aleksis Copeland sagatavoja 166 mārciņas piparkūku mīklas. Piparkūku
mīklu saņēma 20 cilvēki, kas izcepa to cepumos pa savām mājām. Vilma Bolšteina saliks
piparkūkas maisiņos un sagatavos pārdošanai. Liels paldies visiem cepējiem un arī Vilmai
par viņas gadskārtejo darbiņu!
• Paldies Robertam Ķeņģim, kas izsūtījis vairākus epāstus no manis sakarā ar Ziemassvētku
tirdziņa darbiem.
• 7. novembrī notika pavasaŗa puķu sīpolu stādīšana Diānas un Andŗa Kārkliņas vadībā.
Doma ir stādīt tādus dēstus, lai puķes pavasarī, vasarā un rudenī dobē skaisti ziedētu. Talkā
piedalījās Aija Āruma, D. Copeland, M. un U. Grīnbergi, Andris un Diāna Kārkliņi un
Anita Tuma. Puķu sīpolus ziedoja D. Copeland, A. un D. Kārkliņi un Gunta Turka. M.
Grīnberga ziedoja maijpuķites. Naudu šim nolūkam ziedoja Ilze Shear. To mēs izmantosim
pavasarī, kad dobē stādīsim vasaras un rudens puķes.
Uz nākotni skatoties:
• 19. decembrī paredzētas Senioru pusdienas tūlīt pēc dievkalpojuma. Tās notiks Centra
Jirgena zālē. Diāna Kārkliņa ir uzņēmusies koordinēt pusdienas.
• 2022. gada 27. februārī paredzam rīkot čilī pusdienas draudzes pilnsapulces dienā.
• 6. martā notiks Dāmu komitejas Gada sapulce.
• 13. martā paredzētas pankūku brokasti iesvētāmo jauniešu un viņu vecāku vadībā.
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The Women’s Auxiliary continues its work despite a severe shortage of help on a regular basis.
•

•

•
•

•

•
•

On September 12 a small group of women—Rev. Aija Graham, Marite Grinbergs, Shirley
Maldups and Sallija Smits—met to discuss activities for the fall. We agreed that
o October 3 we would commemorate the Fall Harvest with a soup lunch and lottery.
o we will sell piparkukas, piragi, sweet bread and rye bread at the Christmas Bazaar,
which will take place December 4.
o we will continue the tradition of offering a luncheon to our seniors. Diana Karklins
has agreed to coordinate the luncheon.
October 3 we held the Harvest Festival. Thank you to Shirely Maldups and Sallija Smits
for the altar decorations. Thank you to Dace Copeland, Ilze Gertners and Marite
Grinbergs for making soup. In addition, thanks to Ilze, Shirley Maldups and Sallija for
making coffee and serving the delicious soups. We had 23 items donated for the lottery.
Thanks to Rev. Aija Graham, Dace Copeland, Laima Gramatins-Patton, Marite Grinbergs,
Ugis Grinbergs, Gaida Klavins, Shirley Maldups, Marite Strautins, Sallija Smits and Anna
Vaseris for the donated lottery items. There were many winner who went home happy! We
also sold rye bread made by Aivars Sturis. We took in $170 for the bread and $429 for
lunch and lottery tickets.
October 17 a small group of women met to further discuss our fall plans and to set the
prices for items that we are offering at the Christmas Bazaar.
We understand from Maira Bundza that the Christmas Bazaar will be an in-person event
with obligatory mask wearing. The Women’s will not have a table in the Center. Instead we
are taking pre-orders and will fill them from the side door of the church.
Dace, Ethan and Aleksis Copeland prepared 166 pounds of piparkuku dough, which was
made into cookies at their homes by 20 individuals. Vilma Bolsteins will prepare the
cookies for sale. Thanks to all of the bakers and to Vilma for her work!
Thanks to Roberts Kengis who has sent a number of emails to congregation members on
my behalf.
November 7 we planted spring bulbs in the flower bed that was meant for the
congregation’s use.The idea is that the bed would have flowers planted that bloom in all
three of the growing seasons—spring, summer and fall. Diana and Andris Karklins led the
effort. Aija Arums, D. Copeland, M. and U. Grinbergs, A. and D. Karklins and Anita Tums
helped plant over 400 spring bulbs and plants. Bulbs were donated by D. Copeland, A. and
D. Karklins and Gunta Turks. M. Grinbergs donated lily of the valley plants. Ilze Shear
donated money for this effort. That will be used in the spring when we plant the summer
and fall plants. Thanks to all for their participation!

Looking toward the future…
•

•

The Senior Luncheon will be held December 19 immediately following the service. The
event will be held in the Jirgens room in the Center. Diana Karklins is coordinating the
event.
We will have our annual chili lunch on February 27, 2022, following service and just
before the congregation’s Annual meeting.
11

•
•

The Women’s Auxiliary will hold their Annual meeting on March 6 immediately following
service.
There will be a pancake breakfast March 13 immediately following service. The
confirmants and their parents are responsible for this event.

Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report
ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH
Gunara Gruzdina pieminai – in memory of $ 50
Gundars Strautnieks,
Jana Kukaina pieminai – in memory of $ 7,320
Peter Abolins, Greg Allison, Inara Apinis, Kristine Austrins, Lara Austrins, Laris Brosko,
Jana Cazers, Kalvis Cers, Dace Copeland, Edvins Daiga, Biruta Deconinck, Karlis Druva,
Dzintars Gendrikovs, Juris Gertners, Paul Gilbert, Laima Gramatins Patton, Ugis
Grinbergs, George or Ieva Hartwell, David Johnson, Guntis Kalnajs, Inara Kalnins, Gunars
Kancs, Rasma Karins, Janis Karps, Girts Kaugars, Valdis Kaugars, Roberts Kengis, Modris
Krautmanis, Viktors Krievs, Egons Kubulins, Andris Lacis, Ivete larroquette, Ligita
Lielais, Aija Lubavs, John Lucs, Astra Malins, Janis Malins, Robert Markovs, Dainis
Martinsons, Peter Mathews, Raimonds Matisons,
Judi Mcnally, Ena Neparts, Ilona Obermiller, James Petrie, Arnis Pone, Inta Reinis, Vaira
Rozentals, Ligita Samsons, Rita Seja, Talis Seja, Dainis Sika, Uldis Sipols, Ilze
Smidchens, Uldis Smidchens, Martins Staks, Laima Stede, Karlis Steinmanis, Baiba Stepe,
Velta Straume, Gundars Strautnieks, Ilga Svechs, Ieva Sverns, Toms Trautmanis, Gunta
Turks, Gunars Vaseris, Uldis Viltins, Egils Vitands, Egils Vitands, Edite Walter MD ,
Donald Young, Harijs Zeimelis, Andra Zommers, Ivars or Lauma Zusevics
Alfreda & Gaida Minkas pieminai – in memory of $ 100
Martins Minka
Andreja Rozentala pieminai – in memory of $ 400
Juris Gertners, Gundars Strautnieks, Davids Veidemanis, Gaida Veidemanis, Egils Vitands
Veltas Straumes pieminai – in memory of $ 2,480
Peter Abolins, Jane Clark, Daina Cloer, Dace Copeland, Harry Fath, Juris Gertners, Ugis
Grinbergs, Modris Krautmanis, Arija Krikmanis, Dr. Edward & Ina Loftsping, Aija
Lubavs,
Andrejs Pavuls, Arnis Pone, Mirdza Rollis, Anda & Karlis Steinmanis, Gundars Strautnieks,
John Strautnieks, Egils Vitands
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Draudzes dzīve

Piparkūku mīklas gatavošanas palīgi Aleksis un Ethan
Copeland

Zupas pusdienas (foto Shirley Maldups)

13

Puķu sīpolu stādītāji (foto Uģis Grīnbergs)

Lūdzu ievērot! Baznīcas adrese ir 122 Cherry Hill Drive, Kalamazoo, MI
49006. Ir iespējams, ka, ja lietojat citu adresi, draudzes vadība
nesaņems pastu!
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Dievkalpojumu saraksts Kalamazū 2021. un 2022. gads*

Datums/Date
svētdien, 5.
decembrī
svētdien, 12.
decembrī
Sunday,
December 19

piektdien, 24.
decembrī
svētdien, 26.
decembrī
piektdien, 31.
decembrī

Datums/Date
svētdien, 2.
janvārī
svētdien, 9.
janvārī

svētdien, 16.
janvārī
Sunday,
January 23
svētdien 30.
janvārī

DECEMBRIS
Laiks/Time
Pērminderi
pulksten 10.00 – Otrā Robert Ķeņģis
adventa
dievkalpojums.
pulksten 10.00 –
Edvīns
Trešā adventa
Melbārdis
dievkalpojums ar
dievgaldu.
10 a.m. 4th Advent
Artūrs Ziemelis
service in English.

pulksten 5.00 –
Svētvakara
dievkalpojums.

Mētra
Krautmane

pulksten 5.00 –
Vecgada vakara
dievkalpojums ar
dievgaldu. Vada māc.
Roberts Franklins.

Arnis Ķeņģis

Laiks/Time
pulksten 10.00 –
Mūsu Kunga
kristības. Pirmā
svētdiena Epifānijas
laikā. Dievkalpojums
ar dievgaldu.
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums
10 a.m. service with
communion
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Edīte Everss
Gunta Turka

Liene and Jim Kalal

Andris Kārkliņš

Senior
Luncheon
by
invitation
only

Dievkalpojums nenotiek.
Mārīte un Uģis
Grīnbergi

JANVĀRIS
Pērminderi
Dežuranti/Greeters Cits/Other
Dievkalpojums nenotiek.
Roberts Ķeņģis

Sallija Šmits

Edvīns
Melbārdis
Artūrs Ziemelis

Gunta Turka

Mētra
Krautmane

Andris Kārkliņš
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Shirley Maldups
Iesvētes
mācības.

Datums/Date
svētdien, 6.
februārī
svētdien, 13.
februārī
Sunday,
February 20
svētdien, 27.
februarī

Datums/Date
trešdien, 2.
martā

svētdien, 6.
martā
svētdien, 13.
martā
Sunday,
March 20
svētdien, 27.
martā

Laiks/Time
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums.
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu.
10 a.m. service
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu.

Laiks/Time
pulksten 6.00 – Pelnu
trešdienas
kontemplatīvais
dievkalpojums ar
dievgaldu.
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu.
pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu.

FEBRUĀRIS
Pērminderi
Arnis Ķeņģis
Roberts Ķeņģis

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Mārīte un Uģis
Grīnbergi
Sallija Šmits

Edvīns
Melbārdis
Artūrs Ziemelis

Lara and Brett
Billington
Gunta Turka

MARTS
Pērminderi
Arnis Ķeņģis

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Andris Kārkliņš

Roberts Ķeņģis

Mārīte un Uģis
Grīnbergi

Edvīns
Melbārdis

Sallija Šmits

10 a.m. service

Artūrs Ziemelis

Liene and Jim Kalal

pulksten 10.00 –
Dievkalpojums ar
dievgaldu.

Arnis Ķeņģis

Gunta Turka

Draudzes
Gada
sapulce. Čilī
pusdienas

Dāmu
komitejas
Pilnsapulce
Pankūku
brokastis.
Iesvētes
mācības.
Iesvētes
mācības.

*Kafijas sadraudzības stundas tiks izziņotas dievkalpojuma laikā. Ja būs, kas uzvāra kafiju, tad
notiks sadraudzības stundas, citādi, diemžēl, tās nenotiks darbinieku trūkuma dēļ.

Bībeles stundas

Meditācijas grupa “Aka”

15. decembrī pulksten 11.00.
19. janvārī pulksten 11.00.
16. februārī pulksten 11.00.

10. decembrī pulksten 11.00.
7. janvārī pulksten 11.00.
4. februārī pulksten 11.00.
11. martā pulksten 11.00.
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Draudzes valdes locekļi
māc. Aija Graham, (517) 614-4853, aija_graham@comcast.net
Anita Grīviņa, priekšsēde, (269) 271-3484, anita.grivins@gmail.com
Uģis Grīnbergs, vicepriekšsēdis, (269) 244-5691, ugiathome@aol.com
Ieva Kalniņa, sekretāre, karenekalnins@gmail.com
Roberts Ķeņģis, sekretāres palīgs, (269) 998-3141, rkengis@hotmail.com
Mētra Krautmane, kasiere, (269) 744-0794 , metra.krautmanis@gmail.com
Dzintars Gendrikovs, kasieres palīgs, (269) 762-0847, zgendri@gmail.com
Arnis Ķeņģis, īpašuma pārzinis, (269) 217-2069, arniskazoo@aol.com
Edvīns Melbārdis, techniskais pārzinis, (269) 615-1682, jukums@comcast.net
Jānis Šmits, loceklis, janissmits60@gmail.com
Dace Copeland, Dāmu komitejas pārstāve, (269) 209-6465, dace.copeland@wmich.edu

Izgreznosim mūsu dievnamu Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumam (24.
decembrī) ar Ziemassvētku puķēm (poinsetiām). Lūdzu, atnesiet jūsu puķu
ziedojumu uz dievnamu NE VĒLĀK kā svētdien, 19. decembrī un nododiet to
Sallijai Šmits vai Shirley Maldups. Neaizmirstiet paņemt savas puķes pēc
dievkalpojuma.
***
Please help decorate the church for Christmas Eve service (December 24) with
poinsettia plants. Bring your donated plant(s) to the church NO LATER than
Sunday, December 19 and give it/them to Sallija Smits or Shirley Maldups. Don’t
forget to take your plant(s) with you when you leave the service on Christmas
Eve.
Draudzes dāmu komiteja/Women’s Auxiliary
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BIĻETES 2022. g. DZIESMU SVĒTKIEM MINESOTĀ BŪS PĒRKAMAS ELEKTRONISKI
XV vispārējo ASV latviešu Dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja ziņo ka biļešu pārdošana sāksies 2021.g.
18. novembrī. Svētki notiks St. Paulā, Minesotā, no 29. jūnija līdz 4. jūlijam. Biļetēm būs 10% atlaide līdz
gada beigām. Biļetes varēs pasūtīt caur Dziesmu svētku tīmekļa vietni www.latviansongfest2022.org
lietojot kredītkarti. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai elektroniski.
Pircējs saņems e-pastu ar biļeti vai kuponu. Uz abiem parādīsies QR kods (melnie un baltie kvadrātiņi
četrkantainā laukumā). Tos varēs uzglabāt vai nu uz mobilā telefona vai izdrukāt uz papīra. Kuponi būs
sarīkojumiem kuriem vajadzēs pašas zāles drukātās biļetes. Kuponi būs jāuzrāda un jāiemaina pret biļeti
Dziesmu svētku laikā pie biļešu kases svētku galvenajā viesnīcā, InterContinental St. Paul Riverfront.
Rīcības komiteja nolēma lietot šo biļešu pārdošanas iekārti lai samazinātu piemaksas un biļešu gala cenas
Dziesmu svētku apmeklētājiem. Dažas iestādes sagaida 10% līdz 20% piemaksu par katru biļeti. Mūsu
iekārta izmaksās pircējam zem 3%. Mērķis ir padarīt biļešu cenas pieejamas visiem, bet arī ņemot vērā
augstās izmaksas koncertzālēm un citām iestādēm.
Komiteja aicina visus apmeklēt svētku tīmekļa vietni lai iepazītos ar bagātīgo svētku programmu un
mudina pircējus iegādāties biļetes laicīgi. Vēl labākas Ziemassvētku dāvanas nekā piparkūkas!
Rīcības komitejas biļešu grupa
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