“Sadzirdi, ak, Dievs, manu lūgšanu un neesi nedzirdīgs pret manas sirds nopūtām!
Ievēro mani un uzklausi mani! Es maldos apkārt savā nemierā, es nemitīgi smagi nopūšos,
tāpēc ka ienaidnieki trokšņo un bezdievīgie plosās, jo viņi izgāž ļaunumu uz mani un apkaro
mani savās dusmās. Mana sirds sažņaudzas manās krūtīs, un nāves bailes mani ir sagrābušas.
Es izsaucos:"Kaut man būtu spārni kā balodim! Es aizlaistos un nomestos, kur man būtu
miers."
Ps. 55: 2-7

Kaut mums būtu miera baložu spārni

Šogad Ciešanu laiks iesākās ar īstu ciešanu stāstu, ar karu Ukrainā. Notika ļaunums, par kuru
brīdināja mēnešiem ilgi, tikai neviens neklausījās. Tagad no jauna redzama gaismas un tumsas
cīņa. Šoreiz, vismaz līdz brīdim, kad rakstu šo ievadrakstu, visa pasaule ir pārsteigta par Ukrainas
gaismas un gara spēku. Cilvēki, kas par Ukrainu nezināja neko, pat mēdz šodien teikt: “Slava
Ukrainai”. Jo viņi, ukraiņi, ar saulespuķu gaismas spēku, ir nostājušies pretī lielajai, tumšajai
naktij un salnai, kas saulespuķes grib nokost. Ukrainai pāri iet iznīcība, postot, nokaujot, sagraujot,
bet arvien augstāk ceļas ukraiņu gara spēks. Gluži kā tas ir ar saulespuķēm. Tu sapurini vienu tādu
lielu, nobriedušu saulespuķes galvu, un no tās zemē sabirst simtiem melno sēkliņu. Un saulespuķu
spēks vairojas un tās turpina tiekties pretī saulei, gaismai. Šajās dienās es lasīju Ukrainas
prezidenta Volodimira Zelenska vārdus: “Dievs redz visu un atbild tādā veidā, ka tu no tā nevari
noslēpties. Nav tāda patvēruma, bunkura, kur tu varētu noslēpties no Dieva atbildes. Pat, ja tu
iznīcini visas Ukrainas katedrāles un baznīcas, tu neiznīcināsi mūsu ticību. Mūsu patiesā ticība ir
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Ukrainā un Dievā”. Tu nevari aizliegt saulespuķei ilgoties un tiekties pretī zilajām debesīm un
dzeltenajai saulei. Tās ir gaismas ilgas, dziļi ierakstītas tās DNS.
Bet, jo vairāk gaismas koncentrācijas, jo tumsai ir mazāka iespēja paslēpties. Tumsa trako. Ēnai
vairs nav kur slēpties, ja apkārt daudz saules – saulespuķu gaismas. Kas bija tumsā apslēpts, radīts
caur manipulācijām, kontroli, bailēm, spēka spēlēm, autoratīvu diktatūru, tas tiek ieraudzīts. Vairs
nedarbojas tumsas vecie triki, kas visus grib turēt bailēs. Krievijas iecerētā divu dienu zibenskara
vietā uzbrukums ir ieildzis. Jā, līdz ar to ir ieildzis arī iznīcības apmēra spēks, gruvešu lauki,
izpostītu dzīvju lauki. Bet pāri visam – ieilgusi cīņa starp gaismu un tumsu. Un Ciešanu laika
lielākā mācība – ka tumsai pār mani nav varas, ja es vien tai nedodu spēku – šobrīd tik skaudri
redzama un piedzīvojama atkal no jauna.
Ukrainā notiekošais karš daudzu jūsu atmiņā atsaucis pašu vecās traumas (piedzīvotas 2. Pasaules
kara laikā), kuras caur gadiem varbūt sāka izbalēt, vai arī kuras bija veiksmīgi noslēptas tālos
atmiņu apcirkņos. Kā tas ir – dienas, stundas izdzīvot un iziet cauri apkārt brūkošajām ēkām,
nomestajām bumbām un līdzcilvēku nekustīgajiem augumiem. Kā tas ir – iet, nezinot, kur eju. Kā
tas ir – atstāt vakardien iemīcīto maizīti abrā, un tajās mājās vairs nepārnākt, no šīs abras vairs
mīklu neizņemt. Kā tas ir - atstāt bezrūpīgo bērnību aiz muguras, graustos. Kā tas ir – ģimenes
sašķelt, pārraut uz pusēm, kur tu nezini, vai otru rītdien vairs dzirdēsi. Es nekad nedomāju, ka man
savā dzīves laikā vajadzēs par to rakstīt. Un tomēr – šis notiek, un Latvija līdzi baidās un savā
prātā iziet cauri visiem iespējamiem scenārijiem. Un jautājums – vai mums būtu saulespuķu
gaismas spēks un spīts un apņēmība, arī virmo pa manu galvu. Pa daudzu galvām.
Jā, tādēļ šis tiešām ir īsts Ciešanu laiks. Kristus no jauna tiek šājā pasaulē krustā sists. No jauna ir
brīdis, kad gribas jautāt: “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis?” Kad no jauna
gribas teikt: “Piedod tiem, jo tie nezina, ko dara”, kad varbūt pienāks diena, kad dzirdēsim arī
Kristus vārdus “Viss piepildīts” – kad tumsa pārklāja debesis dienas laikā. Vai varbūt mums tomēr
izdosies no jauna atkal piedzīvot īstu Augšāmcelšanās rītu – kad tiešām saule aust un sirds skaidri
redz un tic – gaisma uzvar, Dievam pieder pēdējais vārds. Saule nebeidz uzlēkt. Saulespuķe
nebeidz augt.
Šajās dienās es ik pa laikam lūdzu - kaut mums būtu miera baložu spārni! Kaut pasaule, mēs
ikviens, pēc tādiem miera spārniem ilgotos un tādus spārnus lietotu, kad viens pie otra lidojam.
Kaut mēs ar tādiem spārniem gribētu apsegt katrs pats savu sirdi, pats savu namu, pats savu
pilsētu, valsti un pasauli. Kaut mēs gribētu un mācītos nevis Kristu krustā sist, bet ar Viņu
Lieldienas svinēt. Kaut mēs mācītos pasauli Kristus gaismā kā spārnos iesegt.
Kad es pirms gadiem skatījos filmu “Melānijas hronika” man bieži bija jāraud. Kad Melānija
Vanaga iziet cauri Sibīrijas sāpēm, nežēlastībai, izmisumam, ciešanām, tajā pašā laikā tur cauri
vijās kaut kas neparakstāmi gaišs un dievišķīgi tīrs. Tas varētu skanēt kā: "Esi cilvēks! Nepazaudē
savu cilvēcību ciešanās un netaisnības priekšā!" Protams, ir vieglāk sabrukt zem necilvēcīgas un
pazemojošas nastas, ļauties dzīvnieciskiem instinktiem, kurus izaicina bads, nāves bailes un
bezjēdzīgi pazemojumi, bet tāpēc ir Melānija, kura dēlam saka – atkritumus mēs vēl neēdīsim...
Un ir pilnīgi skaidrs, ka patiesībā viņa saka – atkritumus mēs nekad neēdīsim! Mēs nekad
nenolaidīsimies zemāk par savu vērtību. Mēs nekad neaizmirsīsim, ka esam Dieva ļaudis. Mēs
nekad nezaudēsim savu paļāvību un ticību taisnībai. Mēs nekad nenoiesim tik zemu kā tie, kas šo
ļaunumu veic. Mēs nekad neļausim netaisnībai, aklumam sevi pārņemt. Mēs nekad neļausim
atlaist Dieva roku. Mēs nekad neuzdosim mīlēt. Mēs vienmēr, vienmēr, vienalga kur, vienalga kā,
meklēsim spēku Dievā. Mēs nekad neaizmirsīsim gara brīvību, vēlēšanos būt brīvam Dieva spēkā,
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un nevis sevi savažot nepiedošanā, atriebībā, ļaunumā, rūgtumā, izdevīgumā, tumsā. Par to man
bija jāraud. Par lielo gaismu par spīti apkārt esošajai tumsai.
Kamēr cilvēks tic gaismai, kamēr cilvēks lūdz, lai viņam būtu miera baloža spārni, tikmēr pasaulei
ir cerība Augšāmcelšanos piedzīvot. Tikmēr ir cerība kopīgi piecelties ar Kristu.
Sūtu jums savu mīlestību un no visas sirds lūdzu par brāļiem un māsām Ukrainā – lai Kristus
augšāmcelšanās spēks ir viņos! Lai Kristus augšāmcelšanās spēks ir mūsos katrā! Lai Dieva
spārni pār mums!
Māc. Aija

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE

MARUTA GAILIS (dzim. Vīgants)

1938. gada 12. novembris, Latvija – 2022. gada 14. janvāris Portage, Mičigana

SKAIDRĪTE MATEUS (dzim. Valteris)

1941. gada 7. oktobris, Latvija – 2022. gada 13. februāris, Portage, Mičigana

MĀRA ĀBOLIŅA

1942. gada 21. februāris, Latvija – 2022. gada 14. februāris, Kalamazoo, Mičigana
“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
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SALAULĀTI

TIA SANDRA MALCINIEKS un NATHAN ERIC LUTZ
Salaulāti Kalamazū dievnamā, 2022. gada 22. februārī

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES
Valdis Rozentāls un Alicia Hoving
Anita Tums.
Mīļi sveicam un uzņemam savā vidū!

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
-

13.martā, pateicoties iesvētāmo jauniešu mammām un vecmammām un pašiem jauniešiem,
noturējām Pankūku brokastis. Paldies visiem par lielo darbu. Prieks, ka varējām baudīt garšīgu
mielastu, kā arī savā pulkā aicināt Kalamazū latviešu skolas bērnus.
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-

Paldies Dāmu komitejai un draudzei par mīļajiem, jaukajiem sveicieniem manā dzimšanas
dienā! Tik ļoti novērtēju un sargāju jūsu visu draudzību!

-

Paldies visiem, kas esat palīdzējuši atbalstīt Ukrainas bēgļus, sūtot ziedojumus LELBA. Tāpat
paldies tiem, kas ziedojāt, lai atbalstītu mācītāju Ilzi Larsen, kas zaudēja savu iedzīvi
ugunsgrēkā. “Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē
citus, arī pats kļūs veldzēts.” (Sal. 11:25).

-

Sekosim līdzi notikumiem Ukrainā, Eiropā. Pieļauju, ka mūsu palīdzību un iesaistīšanos
vajadzēs arī nākamo mēnešu laikā, īpaši bēgļu jautājumu lietās un palīdzības sniegšanā
materiāli. Ja radīsies kādi atsevišķi, nelieli projekti, es jums došu zināmu.

-

24. aprīlī pulksten 11.00 būs iesvētību dievkalpojums. Lūdzu, ievērojiet, ka dievkalpojums
notiks stundu vēlāk, lai iesvētāmo jauniešu radinieki un draugi var ieraksties no attālākām
vietām.

-

No 2. maija līdz 4. maijam piedalīšos LELBA Pārvaldes paplašinātajā sēdē Vašingtonā DC.
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-

12. maijā, ceturtdien, plānota Centra un draudzes talka. Apkopsim savu teritoriju. Tāpat vecā
dievnama vietā plānots iesēt piemiņas pļavu – lai krāsainie vasaras ziedi liecina par mūsu
pateicību un mīlestību.

-

15. maijā pulksten 10.00 dievkalpojumu kopā ar mani vadīs mācītājs Linards Rozentāls no
Rīgas Lutera draudzes Latvijā. Ja iespējams, lūdzu apmeklējiet šo dievkalpojumu, mācītājam
Linardam vienmēr ir ļoti vērtīgas un dziļas pārdomas.

-

Kalamazū Dāmu komiteja piekrita, ka rudenī, 2022. gada 8. un 9. oktobrī, mēs šeit, Kalamazū,
uzņemsim Vidienes apgabala konferences dalībniekus. Paldies mūsu dāmām, bez kurām mūsu
kopīgais darbs un kalpošana tiešām nebūtu iespējama.

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Kas notiek ar mūsu pasauli??? Temperatūra sasilst. Klimats mainās. Notiek ugunsgrēki un
sausums. Politiski mēs esam tik polarizēti un tikai gaidām, lai uzkluptu ikvienam, kam ir atšķirīgi
uzskati nekā mūsējie. Cittautiešu apspiešana. Diktatori, kas saceļas pret mazajiem un
nespēcīgajiem. Cilvēki, kas pārvietoti no savām mājām, gāzes cenas pieaug, inflācija, tirgi
samazinās. Kā mēs varam atrast mieru, redzēt sudraba maliņu, atrast mieru ar līdzcilvēkiem???
Es domāju, ka recepte katram no mums ir atšķirīga. Daži atrod mierinājumu jogā un vingrošanā.
Citi varbūt meditē, lasa Svētos Rakstus, dodas garā pastaigā pa mežu. Šajos saspringtajos laikos
klātbūtne, mērķtiecība un līdzjūtība nav kaut kas tāds, ar ko jūs esat dzimis ar vai bez. Tās ir
prasmes, kuras var stiprināt un paplašināt, un, ja jūs varat paļauties uz Dievu, lai aizsargātu un
vadītu mūs šajos grūtajos laikos, tad jūs varētu vienkārši iznākt otrā galā par labāku cilvēku.
Es esmu centusies atrast pašpalīdzības darbgrāmatas un gudrības vārdus, lai palīdzētu man
pārvarēt stresu un rast mieru. National Geographic aprīļa numurā man gadījās atrast dažus
lieliskus padomus, ar kuriem vēlos dalīties ar jums– Everyday Mindfulness; Atrast fokusu, mieru
un prieku.
10 apzinātības īpašības:
1.
Apziņa – tas rodas, kad esi modrs un nomodā pret to, kas šobrīd ir. Kad esat klāt, jūs zināt.
2.
Iesācēja prāts – tas redz lietas it kā pirmo reizi, ar atklātību, atsaucību un zinātkāri. Redzot
ar svaigu acu komplektu, cilvēci, situācijas un brīžus, kas kļuvuši parasti, var atgriezt
brīnuma un bijības sajūtu, kas pēc tam aicina uz pateicību un prieku.
3.
Pieņemšana – ir spēja un vēlme redzēt lietas tādas, kādas tās patiesībā ir. Pieņemšana
nosaka posmu, lai atlaistu to ko negribam pieņemt.
4.
Ieskats – ir skaidrības ‘āhā’ brīdis. Apzināta apziņa palīdz saskatīt cēloni un sekas it visā,
ko dari, un palīdz attīstīt gudrību par to, kā viss notiek.
5.
Nepastāvība – atgādina, ka nekas nepaliek tāds, kāds tas ir – dabā, laikapstākļos, mūsu
ķermenī, emocijās, politiskajās sistēmās, ģimenes dinamikā. Savienojiet un izbaudiet savu
dzīvi tādu, kāda tā bija un kāda tā ir katrā mirklī.
6.
Līdzvērtība – apzinās visu, kas notiek – labu vai sliktu. Kad jūs kultivējat līdzvērtību,
dzīves ikdienas problēmas jūs nešūpos un nepārslogos tik daudz.
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7.
8.
9.
10.

Starpsavienojumi – ir atziņa, ka mēs esam atkarīgi viens no otra, un izpratne par to, kā mēs
ietekmējam mūsu dzīves vietu un apkārtējos.
Līdzjūtība – rūpējies par savu pieredzi ar ciešanu ar vēlmi to mazināt. Līdzjūtībā ir
augstsirdība. Jūs varat sev pajautāt: kas šeit vislabāk kalpotu?
Pateicība – nāk no uzmanības pievēršanas tam, kas ir labs, ar atzinību par to. Pateicība
rada sajūtu "Man pietiek", atsperu dēlis dāsnumam.
Prieks – ir dziļa pašsajūta, kas piepildīta ar sajūsmu. Apzinātība palīdz jums atpazīt, kas
jums sagādā prieku, un, kas to bloķē.

Padomājiet, ko mēs varētu paveikt, ja mēs visi regulāri praktizētu šīs 10 īpašības – varbūt pasaule
nebūtu tik saspringta un sašķelta. Tas nenozīmē, ka mums nevar būt savs viedoklis, tas ir tikai
veids, kā mēs varam redzēt visas sarunas puses, ņemt vērā citas perspektīvas un pieredzi.
Izvēlieties vienu īpašību, ar kuru sākt strādāt, vai izvēlieties visas 10. Paņemiet ikgadējo Svēto
Rakstu lasījumu grāmatu un sāciet dienasgrāmatu, sāciet lasīt, apzinieties, kas jūs esat, un savu
saikni ar Dievu. Apmeklējiet baznīcu, skatieties mācītājas Aijas raidījumus Facebook. Kā
kopiena, mēs varam sasniegt vairāk, mēs varam pacelt viens otru un sniegt atbalstu viens otram,
kad mēs esam pazuduši, kaut citi ir stiprināti. Mēs varam panākt līdzsvaru pasaulē, kaut vai tikai
mūsu pašu kopienā. Pārmaiņas sākas ar jums, un, ja visi "jūs", lasot šo rakstu, pieliksit pūles, mēs
varam veikt ietekmīgas izmaiņas.
Patiesā cieņā,
Anita Grīviņa, Priekšniece
What is happening to our world??? The temperatures are warming. The climate is changing.
Fires and drought. Politically we are so polarized and just waiting to pounce on anyone with
differing views than our own. Racial oppression. Dictators rising up against the small and meek.
People displaced from their homes, gas prices rising, inflation, markets dropping. How do we find
calm, see the silver lining, find peace with our fellow man???
I think the recipe is different for each of us. Some find solace in yoga and exercise. Others maybe
meditate, read scripture, take a long walk in the woods. In these stressful times, being present,
focused and compassionate is not something you are born with or without. These are skills that
can be strengthened and expanded and if you can rely on God to protect and guide us through
these difficult times, then you might just come out the other end a better human being.
I have been trying to find self-help workbooks and words of wisdom to help me with claming the
stress and finding peace. I happended to find some great nuggets to share with you in the April
issue of National Geographic – Everyday Mindfulness; Finding Focus, Calm, and Joy.
The 10 qualities of mindfulness:
1. Awareness – this arises when you are alert and awake to whatever is in the moment. When
you are present, you are aware.
2. Beginner’s Mind – this is seeing things as if for the first time, with openness, receptivity,
and curiosity. Seeing with a fresh set of eyes can bring back the sense of wonder and awe
to people, situations, and moments that have become ordinary – which then invites
gratitude and joy.
3. Acceptance – is the capacity and willingness to see things as they really are. Accpetance
sets the stage for letting go.
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4. Insight – is the aha moment of clarity. Mindful awareness helps you see cause and effect in
everything you do and helps you develop wisdom about how things work.
5. Impermanence – reminds us that nothing stays as it is – in nature, weather, our bodies,
emotions, political systems, family dynamics. Connect, savor, and enjoy your life as it was
and as it is in each moment.
6. Equanimity – is being aware of whatever is happening without being swept away by it –
good or bad. When you cultivate equanimity, life’s everyday problems won’t rock you and
overwhelm you as much.
7. Interconnections – is a recognition that we are dependent on each other and an awareness
of how we affect our habitat and those around us.
8. Compassion – is attending to the experience of suffering with the wish to alleviate it.
There is generosity in compassion. You can ask yourself, What would best serve here?
9. Gratitude – comes from directing attention to what is good, with appreciation for it.
Gratitude generates the sense of “I have enough,” a spring-board for generosity.
10. Joy – is a deep sense of well-being infused with delight. Mindfulness helps you recognize
what brings you joy and what blocks it.
Just think what we could accomplish if we all practiced these 10 qualities on a regular basis –
maybe the world wouldn’t be so tense, and divided. This is not to say we can’t have our opinions,
it’s just a way for us to see all sides of a conversation, take note of other perspectives and
experiences. Pick one to work on, pick all 10. Grab the annual scripture readings book and start
journaling, start reading, become aware of who you are and your connection to God. Attend
church, watch Pastor Aija on Facebook. As a community we can achieve more, we can lift each
other up and provide support to each other when we are down while others are up. We can
acheive an equilibirum in the world, even if only in our own community. Change starts with you,
and if all the “you’s” reading this article make an effort we can make an impactful change.
Sincerely,
Anita Grivins, Board Chair

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report
•

•

•
•

Esam saņēmušas pateicības par ziedoto pārtiku un naudu Loaves and Fishes. Paldies
visiem pārtikas ziedotājiem, kā arī Tomam Copeland par partikas nogādāšanu
pārstrādāšanas vietā.
Pateicamies par ziedojumiem, ko esam saņēmuši kopš pēdējā apkārtraksta no Airas
Lielzuikas, Dainas Līzenbergas, Lienes Ravas-Kalal, Mirdzas Rolles, Karmenas Smith,
Astrīdas Strautnieces, Ulža Šmidchena un Ligitas Samsones un Guntas Turkas.
Paldies Aleksim Copeland, kas ir piestrādājis pie dažādiem “remonta” darbiem baznīcā.
19. decembrī notika Senioru pusdienas ar kādiem 15 dalībniekiem. Paldies Diānai
Kārkliņai ar palīgiem, un arī Markusam Grīviņam, kas gatavoja garšīgās pusdienas.
Izsūtījām apsveikumu kartītes tiem senioriem 75+, kas nevarēja ierasties uz pusdienām.
Paldies Larisai Kīnai par kartītes vāka iekārtojumu un māc. Aijai par dzejoļa izmeklēšanu
un skaistajiem, pacilājošajiem vārdiem, ko likām kartītes iekšpusē.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Dāmu komitejas 2021. gada budžets izpildījās ar mazu atlikumu, pateicoties galevenokārt
Ziemsvētku tirdziņa ienākumiem. Pateicos Shirley Maldups par izcilo kasieres un
grāmatvedes darbu.
Mārītes Grīnbergas vadībā notika čilī pusdienas 27. februārī sakarā ar draudzes pilnsapulci.
Paldies čilī vārītājām M. Grīnbergai, Diānai Sydlowski un D. Copeland. M. Grīnberga arī
pagatavoja garšīgu saldo ēdienu.
6. martā notika dāmu komitejas gadskārtējā sanāksme, kuŗā piedalījās astoņas dāmas.
Norunājām, ka darīsim to labāko ar tiem spēkiem, kas mums ir. Līdzšinējās dāmas—Dace
Copeland (priekšniece), Shirley Maldups (kasiere) un Ieva Kalniņa (sekretāre) tika
ievēlētas savos amatos. Šinī gadā galvenās lietas, ko plānojam ir Lieldienu kafiju, nevis
Lieldienu brokastis, zupas pusdienas un rudens svētkus, dalību Ziemsvētku tirdziņā un
Senioru pusdienas. Pirms sēdes māzā pulciņa nosvinējām māc. Aijas dzimšanas dienu ar
ziediem, dziesmu, laša maizītem un siera kūku.
13. martā notika pankūku brokastis, ko sarūpēja iesvētāmie jaunieši, viņu vecāki un
vecvecāki. Paldies visiem, kas piestrādāja pie šī jaukā pasākuma. Pankūkas bija ĻOTI
garšīgas!
Ja kāds vēlas, var atnest Lieldienu liliju uz baznīcu Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojumam, kas notiks 17. aprīlī.

We have received a thank you from Loaves and Fishes for the donated food and cash.
Thank you to all who bring nonperishable foods for this important community service.
Thanks to Tom Copeland for delivering the donations to the center.
Thank you to all who have donated to the work of the Womens’ Auxiliary—Aija Lielzuika,
Liene Rava-Kalal, Mirdza Rollis, Karmena Smith, Astrīda Strautnieks, Uldis Šmidchens
and Ligita Samsons and Gunta Turks.
Thank you to Aleksis Copeland for working on various projects inside the church.
We held our Senior Lunch on December 19. About 15 seniors were able to attend. Thank
you to Diana Karklins and helpers and also to Markus Grivins, who prepared a very
delicious lunch. We sent out cards to those seniors 75+ years old who were not able to
attend the lunch. Thanks to Laris Kins for preparing the design for the cover of the card
and to Rev. Aija for selecting a beautiful poem for the card as well as the wonderful,
uplifting words for the inside of the card.
The 2021 budget ended with a small surplus thanks, in most part, to the income from the
Christmas Bazaar. A sincere thank you to Shirley Maldups for her superb treasurer’s work
and with the bookkeeping.
Mārīte Grīnbergs led the chili luncheon on February 27 in conjunction with the
congregation’s annual meeting. Thank you to M. Grinbergs, Diana Sydlowski and D.
Copeland for making the chili. M. Grinbergs also made the delicious dessert.
On March 6, the Women’s Auxiliary held their annual meeting with 8 attendees. We agreed
to do the best we can with what we have. D. Copeland (chair), S. Maldups (treasurer and
bookkeeper) and Ieva Kalniņš (secretary) were reelected to their posts. This year our main
plans include a fellowship coffee (not breakfast) following Easter service, soup lunch and
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•
•

fall festifal, participating in the Christmas Bazaar and the Senior lunch. Before the meeting
we celebrated Rev. Aijas birthday with song, flowers, sandwiches and cheesecake.
On March 13, we held a pancake breakfast, which was facilitated by the families of the
confirmants. Thank you to all who helped make this event as delicious as it was.
If anyone would like to bring a lily for the Easter service, please do so. The service will
take place April 17.

Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report
ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH
Māras Āboliņas piemiņai – in memory of $ 175
Astride Bisofs, Jana Cazers, Viktorija Gilbert
Veronikas Butneres dzimšanas dienas piemiņai – in memory of $ 550
Marite Butners, Veronika Butners’ Neighbors
Marutas Gailis piemiņai – in memory of $ 100
Karlis Druva
Jaņa Kukaiņa piemiņai – in memory of $ 2,330
Antra Bramanis, Daina Cers, Arnis Kengis, V Kukainis, Mara un Janis Laurens, Andrejs
Lazda, Pauls Markovs, Ruta Priedkalns-Zirnis, Liene Rava-Kalal, Clyde Robinson, Andris
Runka, Ivars Sika & Family, Mara Slesers, World Federation of Free Latvians
Andreja Rozentala piemiņai – in memory of $ 50
Viktors Krievs
Veltas Straumes piemiņai – in memory of $ 350
Eriks Antons, Marci A Burke, Dzintars Gendrikovs, Ligita Steinmanis
Māc. Viksnes piemiņai – in memory of $ 250
Aivars Krumins

2022. g. 14. maijā, plkst. 2.00
klavieru un vijoļkoncerts dievnamā.
Muzicē pianists Rūdolfs Ozoliņs, vijolniece Una Tone.
Ieeja $30, studentiem atlaide
Koncertu organizē Tilts kopā ar Kalamazū Latviešu Biedrību.
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Dievkalpojumu saraksts Kalamazū 2022. gads*

Datums/Date
svētdien, 3.
aprīlī
svētdien, 10.
aprīlī
piektdien, 15.
aprīlī
svētdien, 17.
aprīlī
svētdien 24.
aprīlī

Datums/Date
svētdien, 1.
maijā
svētdien 8.
maijā
svētdien 15.
maijā
Sunday, May
22
svētdien, 29.
maijā

Laiks/Time
plkst. 10.00. Ciešanu
laika 5. svētdiena
plkst. 10.00.
Pūpolsvētdienas
dievk. ar dievgaldu
plkst. 6.00. Lielās
Piektdienas dievk. ar
dievgaldu
plkst. 8.00. Kristus
Augšāmcelšanās
svētku dievk.
plkst. 11.00. Baltā
svētdiena. Iesvētību
dievk. ar dievgaldu.
Laiks/Time
plkst. 10.00.
Lieldienu laik atrešās
svētdieans laju vadīts
dievk.
plkst. 10.00. Ģimenes
dienas/Mātes dienas
dievk. ar dievgaldu
plkst. 10.00.
Lieldienu laika
piektās svētdienas
dievk.
10.00 Service in
English.
plkst. 10.00.
Lieldienu laika
septītās svētdienas
dievk. ar dievgaldu.

APRĪLIS
Pērminderi
Roberts Ķeņģis

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Andris Kārkliņš

Edvīns
Melbārdis

Mārīte un Uģis
Grīnbergi

Artūrs Ziemelis

Sallija Šmits

Mētra
Krautmane

Gunta Turka un
Andris Kārkliņš

Arnis Ķeņģis

Mārīte un Uģis
Grīnbergi

MAIJS
Pērminderi
Roberts Ķeņģis

Lieldienu
rīta kafijas
sadraudzība

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Sallija Šmits

Edvīns
Melbārdis

Gunta Turka

Artūrs Ziemelis

Andris Kārkliņš

Mētra
Krautmane
Arnis Ķeņģis

Shirley Maldups
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Iesvētāmo
mācība

Mārīte un Uģis
Grīnbergi

Pickleball
picnic

Datums/Date
svētdien, 5.
jūnijā
svētdien, 12.
jūnijā

svētdien, 19.
jūnijā
svētdien, 26.
jūnijā

JŪNIJS
Laiks/Time
Pērminderi
Dežuranti/Greeters Cits/Other
plkst. 10.00.
Roberts Ķeņģis
Sallija Šmits
Vasarsvētku dievk. ar
dievgaldu.
plkst. 10.00
Edvīns
Gunta Turks
Trīsvienības svētki.
Melbārdis
Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas diena.
Dievkalpojums nenotiek. Mācītāja atvaļinājumā. No Service. The minister will
be on vacation.
plkst. 10.00. Laju
Artūrs Ziemelils Andris Kārkliņš
vadīts dievk. Mācītāja
atvaļinājumā

*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”

Trešdien, 20. aprīlī, plkst. 11.00
Trešdien, 18. maijā, plkst. 11.00

Piektdien, 1. aprīlī, plkst. 11.00
Piektdien, 6. maijā, plkst. 11.00

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
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2022. gada martā
Sveicināti draudzes locekļi! Ir atkal laiks Jums uzstādīt 2022. gada solījumu. Valde ir
proponējusi pašaplikšanās un citu ziedojumu budžetu uz $57,000 un nepieciešams Jūsu palīdzība
sasniegt šo mērķi. Šis gads kas stāv mums priekšā ir daudz maiņu pilns, bet kopā esam draudze
mums
kura
vēlās lūgt Dievu kopējā vidē un toties mūsu darbība turpināsies. Lūdzu izvērtējiet jūsu
pašreizejo devumu un apsverat ar kādu summu Jūs spējat un vēlaties atbalstīt savu draudzi, lai tā
varētudarboties budžeta ietvaros bez iztrūkuma.
Lūdzu nosūtīt jūsu solījuma lapas un maksājumus: Mētrai Krautmanei, 10954Delihant Rd., Three
Rivers, MI 49093.
Patiesā cieņā,
Anita Grīviņa
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju
Dievs mīl. Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem 9:7

Solījums: Latviešu ev. Lut. Apvienotai darudzei Kalamazū
Pateicībā par Dievu svētību un žēlastību, es/mēs sekojošie draudzes locekļi:

,

2022. gadā draudzes uzturēšanai ziedosim sekojošo kopsummu:$
Šo ziedojumu mēs kārtosim, māksājot:
$
katru svētdienu;
$
katru mēnesi;
$
katru gada ceturksni; vai
$
ar vienreizēju maksājumu gadā.
Ar Dieva palīgu,
_ (paraksts un datums)
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March 2022
Greetings congregation members! It is time once again to pledge your givings for 2022. The Board
has proposed a budget for all donations at $57,000 and it is essential that we have your support to
reach this goal. This upcoming year promises much change, but as we are a congregation that
wishes to come together and praise God together. Our combined sense of community is strong and
our church shall continue to operate. Please consider your givings from last year and consider what
is necessary for the church to operate within its approvedbudget. We are asking each
member/family again for their support.
Please send your pledge forms and payments to: Metra Krautmanis, 10954Delihant Rd., Three
Rivers, MI 49093
Sincerely,
Anita Grivina
Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for
God loves a cheerful giver. 2. Corinthians 9:7

Pledge: Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo
In giving thanks to God for His benevolence, I/we the following Latvian Ev.Lutheran United
Church members:
,
Pledge in 2022, to support the church with the following sum:$
We will pay this pledge as follows:
$
every Sunday;
$
every month;
$
every quarter; or
$
in a one-time payment.
With Gods help,
_ (sign and date)
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