KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS
2020. gada marts
NIAGĀRAS ESKARPMENTS

Niagāras Eskarpments ir stāva krauja.
Augšā Ankasteras pilsētiņa snauž.
Senās dienās kaut kur notikusi kauja,
Par ko daži uzraksti un Dāvis pauž.
Skaisti ūdenskritumi te daudzās vietās.
Tikai jāzin, kur tie kraujai pāri rit.
Visur redzamas ir kaļķu klintis cietās,
Kurās nobrukumi dziļus robus sit.
Lejā Hamiltona guļ kā lielā pannā.
Viņas augstceltnes un torņus tālu redz.
Lielais ezers pamalē peld milzu vannā,
Un to viegla dūmaka vai migla sedz.
Ziema te ir ledaina un diezgan skarba.
Jābūt stipram garam viņu izturēt.
Toties pavasaris košs, un netrūkst darba
Novākt drupas, uzrakt dārzu, gavilēt!

Indriķis Māris Kaņeps
2014
foto: Dāvis Kaņeps

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.

SPEĶA PĪRĀGI
Svētkiem vai ikdienas priekam!
Zvani un pasūti Ivetai Kaņepai: 289-260-2522
vai raksti e-pastu ivetakanepa@gmail.com
Cena: $1- par pīrāgu vai…
…Pasūtot vairāk kā 2 dučus, 12 gab. par $10
Ienākumi par labu mūsu baznīcas lejas zāles grīdas remontam!
Liels Paldies ikkatram kurš līdz šim pasūtījis!

LIELDIENU ZIEDI
Katru gadu Kristus Augšāmcelšanās svētkos, dievnama telpu
grezno daiļas Lieldienu lilijas, bez kurām altāra telpa nav
iedomājama, tāpat kā Ziemsvētkos dievnama priekšgala bez
egles! Pateicoties draudzes locekļu liliju pasūtījumiem,
dievnams pieņemas košumā, tāpēc pasūtiet arī šogad jūsu
lilijas zvanot Dacei Ozols 905-575-9669 ne vēlāk
par š.g. 22. martu!

ZIEDOJUMI ( no 15. dec. - 13. jan. )
Austras Rudzrogas piemiņai
$25 - Wayne & Barb Gatt
$40 - Tom Saar, Laima Mecs (ziedojums jaunai grīdai),
Rasma Tērauds
$50 - Maija Bite, Robert Arpino, Martha Sears
$55 - Anne Moore
$100 - Pulciņu ģimene, Jānis Rudzroga
$200 - Daila Skreitulis
$500 - Dagmāra Wilton
Jaunai Grīdai
$30 - Abby & Morely MacDonald (Artura Suškova piemiņai)
$40 - Nora Pulciņš
$120 - Gundega Dāvidsons
$200 - Aivars Jēkabsons
$250 - Iveta Kaņepa
No Viļa Dāboliņa 95. g. dz.-dienas jubilejas
Draudzes vispārējām vajadzībām
$25 - Uldis Bozis
$50 - Benita Bitmanis, Daina Egle, Daina & Tom Tustian
$75 - Alfrēds Grīnbergs
$100 - prav. Dāvis & Iveta Kaņepi

Baibas Moruss- Prenninger piemiņai
(jaunai grīdai)
$35 - Maija Bite
$100 - Rudīte Loze & Aivars Jēkabsons
$500 - Arvīds Moruss
Dzidras Šteinbergas piemiņai
$100 - Ivars Kops, Regina Auniņš
Ž. Morusas & Dz. Steinbergas piemiņai
$50 - Vijolite Alksnis
Viļa Plintes piemiņai
$100 - Modris & Dagmāra Žulps
Valentīna Ivsiņa piemiņai
$200 - Armands & Linda Ivsiņš
Vecāku, vīra & dēla piemiņai
$50 - I. Vilma Lagzdiņš
Bāreņiem Latvijā
$20 - Dzidra Suškovs
$20 - Daina Leja (Rīgas bērniem)
Piemiņas fondam
$5 - Dzidra Suškovs

Bāreņiem Latvijā
$50 - Dzidra Suškovs

( no 20. janv. - 16. feb. )
Neomas Nagliņas piemiņai
$150 - Alkšna ģimene
Austras Rudzrogas piemiņai
$50 - The Top Hat Marching Orchestra
$100 - Mr. & Mrs. A. Matisons

Baibas Prenninger (Moruss) piemiņai
$50 - Ivars & Edīte Leja
Jaunai Grīdai
$50 - D. Etmanskie, M. & A. Smiltnieks
$350 - Iveta Kaņepa

BĪSKAPA MICHAEL PRYSE VIESOŠANĀS KRISTUS DRAUDZĒ
“High and warm”. Tā Bīskaps Pryse aprakstīja 9. februāra dievkalpojuma norisi. High:
liturģiska cienība, t.i. - neuzbudinoša, neuzbāzīga. Warm: Tuvs, bez pārmērīga stīvuma un
formalitātes. Viņa sprediķis: Izaicinošs un iedvesmojošs. Izaicinošs: Likt mums pie sirds, ka
Dievs pasaules mīlestības dēļ, (ne Baznīcas dēļ) sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu, un tāpēc
mums vajadzētu lielāku uzmanību vērst pasaules lietām nekā pašu lietām. Iedvesmojošs: Jo
Kristus izmanto tās spējas, kuras mums jau ir, lai sniegtos pretī pasaulei… Paldies visiem, kas
ieradās! Paldies

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Bija jauki satikt Bishop Pryse 9. februārī! Paldies tiem, kas pielika
roku sakārtot kafijas galdu.
Dāmas gatavojas Lieldienām, taisot greznas cepurītes.
Nākamā Dāmu komitejas sēde paredzēta 10. martā, plkst. 9:30 no
rīta baznīcas lejas zālē.

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
Svētdien, 2020. gada 1. martā plkst. 11:00 – Dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma draudzes locekļu gada pilnsapulce.
Trešdien, 4. martā plkst. 11:00 – Filmu izrāde “Sarkanais mežs” 7. &8. sērija (Lejas zālē)
Svētdien, 8. martā plkst. 11:00 – Plkv. O. Kalpaka piemiņas Dievkalpojums (laju vadīts)
Otrdien, 10. martā plkst. 9:30 – Dāmu komitejas sēde
plkst. 19:00 – Padomes sēde
Trešdien, 11. martā plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda
Svētdien, 15. martā plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar draudzes padomes ievešanu amatā
Trešdien, 18. martā
***Filmu izrāde “Sarkanais mežs” nenotiks –
turpināsim skatīties pēc Lieldienām***
Svētdien, 22. martā plkst. 11:00 – Draudzes locekļus vadīts svētbrīdis + video lekcija
Trešdien, 25. martā
***Ticības celsmes stunda nebūs***
Svētdien, 29. martā plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu – vadīs māc. Ģirts Grietiņš
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.

