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Nekur tik labi nav kā mājās, Kur tevi gaida pavards silts, Kur ģimenē tev 

labi klājas Un aug ap tevi jauna cilts. Tā mazā šūna tautas dravā, Kur bites  

saldo medu krāj, Lai tauta uzplaukst dižā slavā Un labos darbos nenostāj. 

Nekur tik labi nav kā mājās, Pār slieksni laimi nemeklē, Kur Dievs pats saimes vidū 

stājas, Tur miers līst tavā dvēselē. Ak ģimene, tu laimes vieta, Kur pukst tev tēva, mātes 

sirds, Kur mīļa šķiet tev katra lieta Un bērnu acis pretī mirdz. 

Nekur tik labi nav kā mājās, Uz mājām katrs steigtin steidz, Kur debess 

domas lidinājas Un zemes ilgas gaitas beidz. Reiz īstās mājās dvēs’le 

trauksies, Kur Dieva pavards būs tev silts, Par debess ģimeni tad sauksies It 

visa Dieva bērnu cilts. 
Alfons Vecmanis 

DRAUDZES PADOMES ZIŅOJUMS 
• Pēc tam, kad veselības ministrija stingri ieteica cilvēkiem ierobežot savu dienišķo kustību ārpus 

mājām, draudzes padome un mācītājs sadarbojās ar HALO komiteju izraudzīt tos draudzes locekļus, 

kuriem sagādāt dāvanu sainīšus no Kanādas latviešu centra Toronto. Pateicamies Latvijas goda 

konsulam Dienvidontario Kārlim Vasarājam un Latviešu centram par projekta ierosinājumu un 

izpildīšanu. Elizabete Ludvika un maza komanda vietējo latviešu izbraukāja mūsu rajonu dalot 

sainīšus – Paldies viņiem par laika ziedošanu! 

• Draudzes mācītājs ir sagatavojis ik nedēļas uzrunas, ko draudzes locekļi varējuši saņemt elektroniski, 

vai gadījumos, kuros nav pieeja internetam – papīra formātā. Pateicoties Aleksandram Graham 

Bellam (Kāda sakritība, ka izgudrotājs dzīvojis kaimiņos, Brantfordā!) – esam bijuši vienoti caur 

regulārām telefona sarunām! Paldies Ilzei Valdmanei, kura uzticīgi izsūtījusi lasītājiem sprediķus un 

pārdomu rakstus pēdējā mēneša laikā! 

• Šis ir bijis laiks censties apgūt jaunus veidus dievkalpojumu un svētbrīžu pārraidīšanai. LELBA 

veicināja projektu ievietot interneta vidē Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumus. Katram LELBA 

apgabalam lūdza sarīkot pa dievkalpojumam. Kanādas apgabals sagatavoja Pūpolu svētdienas, 

Rietumu apgabals sagatavoja Zaļās ceturtdienas, Vidienes apgabals sagatavoja Lielās Piektdienas 

bet Austrumu apgabals sagatavoja Lieldienu rīta dievkalpojumu. Katru noskatījušies starp 1000-

2000 cilvēku.  



• Facebook lietotāji! Jums pieejami vairāki resursi ar pāris klikšķiem. Meklētājā ierakstiet “Latvian 

Church” un vairākas latviešu draudzes ievietojušas video svētbrīžus vai Bībeles stundas saīsinātā 

formātā. Prāv. emer. Ilze Kuplēna-Ewart piedāvā dienišķas pārdomas, Kalamazoo, Milvoku, 

Ņujorkas draudžu mācītāji piedāvā samērā regulārus piedāvājumus. Mūsu draudzes mācītājs 

Facebook draudzes vietnē ievietojis saiti Baltās svētdienas dievkalpojumam, un cer turpmāk ik pa 

brīdim piedāvāt mūsu draudzes locekļiem līdzīgus video/audio ierakstus.  

• Draudzes padome un mācītājs pateicas draudzes locekļiem par turpinošo ziedošanu draudzes darba 

un misijas atbalstam. Pacēlies jautājums par nodevu samaksāšanu: kam sūtīt? Čekus var sūtīt konta 

pārzinei Rudītei Lozei: 155 Southpark Ave, Hamilton, ON L8W 2Y7.  

Ziedojumi 
2020 g.   (no 19. mar.  -  20. apr.) 

 

 

Jaunai Grīdai:     $500 – Iveta Kaņepa – (Patiess un no sirds pateikts Paldies jums, kas 

pasūtījāt pīrāgus šī projekta atbalstam! Slava Dievam, kas mūsos iededzina labu gribu un darba 

prieku! Tad, kad pienāks brīdis sākt grīdas atjaunošanu, redzamās pārvērtības dievnama lejas stāva 

telpās liecinās par jūsu devīgumu! Pīrāgu un dzeltenmaizes cepšanas akcija turpinājās – laipni 

lūdzam pasūtīt no Ivetas Kaņepas!) 
 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 
CoViD-19 – kamēr veselības ministrija neļauj cilvēkiem pulcēties, visi dievkalpojumi un 
sanāksmes ir atcelti. Būsim pacietīgi un cerīgi! Ticēsim, ka pandēmija drīz beigsies. Darīsim 
savu daļu, lai tas tā būtu! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


