KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2020. gada februāris
Sirds pukst.
Vārstuļi veras un asins dzīslās plūst.
Saldus vārdus kāda tik viegla, kā uz sniegpārslām nesta balss man
ausī čukst.
Ja tas/tā esi Tu, –tad mana sirds, kā palu laikā Dvietes* ledus iet
un kūst.
Un virpulī griezdamies, līdz gultnei šie vārdi manā apziņā grimst…
Sirdspukstu frāzes dziļāk grimst, atziņa dzimst,
Bet ārā pa durvīm ejot nākas sastapties ar adatām vaigos,
Ar asiem dūrieniem no sala un puteņu nemieriem, kuri, manuprāt ne mūžam nerimst. –DK
* Dviete – Daugavas pieteka, kurā palu laikā vērojami spēcīgi virpuļi, kas dzelmē ierauj pat milzīgus ledus klučus.

DĀMU KOMITEJAS ZIŅOJUMS
Paldies visiem kuri piedalījās un palīdzēja Draudzes eglītē šogad! Liels paldies Pēterim Eglītim un
ģimenei par garšīgām pusdienām. Nākamā DK sēde paredzēta otrdien, 11. feb. plkst. 9:30 a.m.
baznīcas zālē.
Astrīda Grinvalds

PATEICĪBA
Pateicība draudzes padomei un Dāmu komitejai, kā arī atsevišķiem draugiem no Kaņepiem par
īpašiem apsveikumiem Ziemassvētku laikā! Svētku laiku Dieva žēlastība padarīja īpaši gaišu, kuru
saņēmām caur jums – draudzes locekļiem! Paldies! Lai mūsu Kungs un Dievs šajā gadā arvien vada
mūs kā vadīdams, svētīdams ar katru labu dāvanu!

Speķa pīrāgi
Svētkiem vai ikdienas priekam
Zvani un pasūti Ivetai Kaņepai: 289-260-2522
Cena: $1- par pīrāgu
Pasūtot vairāk kā 2 dučus, 12 gab. par $10

Ienākumi par labu mūsu baznīcas
lejas zāles grīdas remontam!

DRAUDZES PADOMES ZIŅOJUMS
• Draudzes gada pilnsapulce tiks sasaukta svētdien, 1. martā pēc dievkalpojuma.
• Darba kārtībā būs likti dažādi balsošanas punkti. Viens
no tiem būs par maiņām draudzes satversmei. Darba
grupa, kam nodota atbildība par satversmes revidēšanu
iesaka draudzei pieņemt izstrādātās maiņas. Tās nav
būtiskas vai materiālas maiņas, bet gan labojumi saistīti
ar organizētās Baznīcas nosaukumiem. Ar tām katrs var
iepazīties sākot ar 2. februāri izlasot satversmes
līdzšinējo versiju, revidēto versiju un atsevišķo maiņu
punktus. Dokumenti būs pieejami baznīcā, bet ja februāra mēnesī fiziski nebūs iespējami
ierasties uz februāra draudzes dievkalpojumiem un pasākumiem, lūdzu pieteikties pie
draudzes priekšnieka un kopijas jums tiks pa pastu (elektroniski vai Canada Post) sūtītas.
• Mācītājs būs atvaļinājumā no 15. marta (pēc dievkalpojuma) līdz 4. aprīlim. Ja kādam būtu
nepieciešama pastorāla aprūpe tajā laika posmā, lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieku,
Jāni Grinvaldu, kuram būs kaimiņu garīdznieku kontaktinformācija.

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
Svētdien, 2020. gada 2. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums kopā ar latviešu skolas saimi. Pēc
dievkalpojuma Draudzīgā aicinājuma programma LSH izkārtojumā.
Trešdien, 5. februārī plkst. 11:00 – Filmu izrāde “Sarkanais mežs” 3. &4. sērija (Lejas zālē)
Svētdien, 9. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu – piedalīsies ELCIC
Austrumu sinodes bīskaps Michael Pryse.
Otrdien, 11. februārī plkst. 9:30 – Dāmu komitejas sēde
Trešdien, 12. februārī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda
Svētdien, 16. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums
Otrdien, 18. februārī plkst. 19:00 – Padomes sēde
Trešdien, 19. februārī plkst. 11:00 – Filmu izrāde “Sarkanais mežs” 5. & 6. sērija(Lejas zālē)
Svētdien, 23. februārī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
Trešdien, 26. februārī plkst. 14:00 – Ticības celsmes stunda
plkst. 15:00 – Pelnu trešdienas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
pēc dievkalpojuma pankūku vakariņas
Svētdien, 1. martā plkst. 11:00 – Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce.

Ziedojumu saraksts ( no 15. dec. - 13. jan. ) tiks ievietots marta apkārtrakstā!
Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot
uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522.
Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir
905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. ir 289 442 6846
e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda jaunais mājas tālr. 905-563-3272;
Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr. 905 387 0824.

