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JAUNA KALPOŠANAS SEZONA 

 

Vai esi atpūties gana? 

Pateicies Radītājam par mežu dziesmu skaņām? 

Vai paspēji zivi noķert uz āķa? 

Nosnausties saulē uz blāķa? 

Vai aizmirsi pilsētu- sutīgu, skaļu? 

(Kas citiem tur par daļu!) 

Vai aizmigi dziļi savā šūpuļa tīklā? 

Vai dzīves smagie jautājumi iemīcīti sapņu mīklā? 

Vai izlasīji līdzņemto grāmatu, 

Ko nopirki pirms daudziem gadiem Rīgā par latu? 

Vai drebēji bailēs par to, kas Tevi gaida, 

Kad atgriezīsies mājās un pietrūks Tev smaida, 

Redzot cik gara izaugusi zāle? 

Tu jautā: Kāpēc vasaras miers un prieks atrodas tādās tālēs? 

Ja to zinātu, tad es Tev atbildētu, draugs! 

Vai esi atpūties gana, vai ausis dzirdēs, kad jauna kalpošanas sezona sauks? 

Vai kalsim jaunus plānus? 

Vai noliksim gausību sāņus? 

Sanāksim kopā kā pienākas draudzei, 

Lai Kristus mīlestības Gars dod sparu šai atpūtušai audzei! 

Domāsim uz priekšu, par karā cietušajiem, 

Par bēgļiem, bāreņiem un visiem tiem, 

Kam atpūsties 

Nav 

Lemts. 

 

DBK 

 

 

 



SEPTEMBRA KALENDĀRS 

Svētdien, 4. septembrī, *** Dievkalpojums nenotiks – Darba svētku (Labour Day) garā 

nedēļas nogale- būs pieejams svētbrīža ieraksts Vimeo. 

Otrdien, 6. septembrī, plkst. 9:30 – Dāmu komitejas sēde 

Svētdien, 11. septembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 

Trešdien, 14. septembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 

           plkst. 19:00 – Padomes sēde 

Svētdien, 18. septembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 25. septembrī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Dievgaldu 

Trešdien, 28. septembrī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 

 

NĀKOTNES KOMITEJAS ZIŅOJUMS 

Kas ir “Nākotnes komiteja”? Atbilde – tā ir brīvprātīgo grupa, kurā piedalās daļa 

draudzes padomes. Dina Etmanskie uzņēmās atbildību vadīt komitejas darbību, 

bet viņai palīdzēs draudzes priekšnieks, Jānis Grinvalds un padomes locekļi 

Aivars Jēkabsons, Anita May un Jānis Ozols. 

Nākotnes komitejas konkrētie mērķi patreiz ir tapšanas stadijā, bet tās 

vispārējā atbildība būs saistīta ar draudzes resursu apzināšanu un efektīvāko 

izmantošanu. Draudzes locekļu skaits katru gadu samazinās bet inflācija 

paaugstina izdevumus. Algas palikušas stabilas, bet ūdens, gāzes, elektrības, 

apdrošināšanas, būvmateriālu un biroja preču cenas kāpušas. Matemātiski 

izsakoties – ar katru gadu budžeta trūkumus sedzot no rezervēm, drīz šīs 

rezerves izsīks, bet ienākumi tik un tā nepārsniegs izdevumus – un tad ko? 

Bet svarīgāk par finansēm ir pašas draudzes garīgā izaugsme un spēks. Kā citādi 

lai nodrošinām Kristus labo vēsti ne tikai sev, bet arī apkārtējiem ļaudīm kuru 

starpā dzīvojam?  

Pirmajā sēdē piedalījās visi komitejas locekļi kopā ar 2 ielūgtiem viesiem no 

kaimiņu, “Trinity” ev. lut. draudzes – māc. Daniela Mertz un Cathy Calvin, lai 

pastāstītu par 4 draudžu apvienošanos vienā, un atbildētu uz mūsu 

jautājumiem. Komiteja vēlējās uzzināt kādi bija lielākie izaicinājumi visos 

sarunu procesos – kādas arī bija svarīgākās rīcības. Abas vieses arī dalījās ar 

skatījumu, ko draudzei dod šis jaunais veidojums. Naudas resursi tagad 

netrūkst bet arī īpašumu fonds ļauj apsvērt, ko darīt ar pārpalikumu – pārdot? 

Noziedot? Taču pēc viņu apsvērumiem, galvenais ieguvums ir cilvēku enerģiju – 

sinerģija, kura pārspēj iepriekšējo atsevišķo draudžu kopumu. Ar svaigu dūšu un 

garu, jaunā Trinity draudze mērķtiecīgi dodas uz ielām kalpot. Kad jautājām, vai 

jums jauni locekļi pievienojušies? Tad atbildēja, Jā. 

Vai tas Kristus draudzei rod kādu jaunu cerību? Vai tas atver jaunas iespējas 

mūsu kalpošanai? Lai Dievs piešķir mums degsmi un bezbailīgu garu uzdot 

kritiskos jautājumus sev un palikt uzticamiem Kristum, mūsu Kungam!  

Septembrī paredzēta nākamā komitejas sēde. Vēlam veiksmi! - DBK 

 



Matējs Kristaps Ratermann kristīts 11. jūnijā draudzes dievnamā 

 

   

 

    JAUNIEŠU IESVĒTĪBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGMĀRA ŽULPS 

1928. g. 23. oktobrī, Rīgā – 2022. g. 18. jūlijā, Hamiltonā 

ILGA ANDERSONS 

1930. g. 2. martā, Mazsalacā – 2022. g. 9. augustā, Hamiltonā 

  

Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Psalms 46:2 

No kr. Laura Legzdiņa, māc. Dāvis Kaņeps, 

Tyler Lakats, Elizabete Eglīte 

 

No. Kr. Ēriks Galiņš (krusttēvs), Matējs 

Kristaps Raterman, Dāvis Ratermann, 

Marisa (Magrics) Raterman, māc. Dāvis 

Kaņeps, Kristin Lakats (krustmāte) 

 

Draudzes dzīvē ir notikuši divi svinīgi brīži, kas nes prieku 

mūsu sirdīm – 5. jūnijā pēc ilgākiem laikiem, varējām 

draudzes pilntiesīgo locekļu saimē sveikt trīs jauniešus, 

kuri iesvētījās. Iesvētības dievkalpojums notika 5. jūnijā, 

Sidrabenes brīvdabas dievnamā. 

Savukārt, draudzes dievnamā 11, jūnijā, notika Dāvja un 

Marisas Ratermann  (dz. Magrics) dēliņa, Matēja Kristapa 

kristīšana. Apsveicam vecākus un krustvecākus – Ēriku 

Galiņu un Kristin Lakatu! 



Ziedojumi Kristus Draudzei no 12. jūn. – 21. aug. 
 

Ilgas Andersones piemiņai:   $20   -   anonīms;  $50   -   Maija Bite, Jānis & Ērika Grīnbergs, Kānbergu ģimene, 

Ausma Rowberry, Rasma Tērauds, Jānis Valdmanis, Jānis & Ingrīda Zemītis;    $60 U.S.   -   Ray, Anita & Sandra 

Tenteris;  

 $100   -   Arnis & Baiba Bredovskis, Dina Etmanskie, Aivars & Rudīte Jēkabsons, Ariana Magrics & Marga Lūse, 

Nora Pulciņš, Dzintra Reinis, Maija & Ainārs Smiltnieks,  Irma Upmanis  $150   -   Ilgas kaimiņi no W. 31. St.  

$500   -   Jānis & Irēna Tenteris    

Ivara Lejas piemiņai  $50   -   Maija Bite, Anna & Laimons Eichvalds, Laima Mecs, Andrejs Richters;  

$100   -   Aina Ansons, Arvīds Moruss;  $1000  -   Edīte Leja  

Dagmāras Žulps piemiņai   $50   -   Aina Ansons 

Dagmaras & Modra Žulps piemiņai  $100   -   Edīte Leja   

Vīra piemiņai (Jaunai Grīdai) $200   -   Dzidra Suškovs 

Testaments (Emīlija Krinkelis) $11,212.87 

Atbalsts Ukrainai   $20   -   Susan Pearson 

 

PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM, LAI DIEVS SVĒTĪ KATRU DĀVANU UN DĀVANA DEVĒJU! 

 

 

 
 

Kr. Niagaras ūdeņi Ukrainas karoga krāsās valsts neatkarības dienā – foto Iveta Kaņepa 

L. Uzvaras (okupācijas) piemineklis vairs nebojās Rīgas panorāmu! - foto Jānis Škapars 

 

Dievs, svētī Latviju, pasargā Baltijas valstis un sniedz palīdzīgu roku Ukrainai! 

 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes Hamiltonā padome  

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. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846; 

e-pasts daviskaneps@gmail.com. 

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225; 

Konta pārzines Rudītes Jēkabsones tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 


