
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 

2023.GADA FEBRUĀRIS 

  

VELTĪJUMS MĪLESTĪBAI 

Rozes ir sārtas 
Vijolītes ir zilas 

Šo vārdu galotnes ir sievieškārtas, 
Un atskaņas ir vienkārši izcilas… 

Ko Tu visvairāk mīli? 
Kam Tu sevi neiebilstot atdod? 

Kas spēj Tavu sirdi saspiest kā  gliemezi starp vēžu spīlēm? 
Kas liek Tavām asarām birt to dārgumu pazaudējot, 

Bet pilnā rīklē gavilēt to atkal atrodot? 

Atbilde čukstus nāk: “Tas, ko Tu mīli!” 

Kā pīlēns savu māti – pīli, 
Kā ozols -  katru zemē nokritušu zīli. 

Un Dievs Tavus matus saskaitījis, 
Kurus vai nu esi Lieldienu frizūrā sataisījis, 

Vai vārnas ligzdas juceklī Tu tos esi saplosījis! 
 

Lai kāds es arī būtu,  
Šad un tad mīlestību sirdī jūtu, 

Un šo Valentīna dienas vēlējumu sūtu, 
Lai kāds Tu arī būtu, 

Kaut kādu siltumu sirdī Tu gūtu. 
Lai tā būtu! 

DBK 



 ĪSS VĒLĒJUMS SIETLAS DRAUDZES MĀCĪTĀJAI UN LELBA RIETUMU 
APGABALA PRĀV. DAIRAI CILNEI EJOT PENSIJĀ 

Tev Claremont skolā (teoloģijas skola Kalifornijā) bija grāmatu kaudze, 
Tu lasīji tās un mācījies daudz! 

Bet praksē Tev krājās pieredze dārga, 
Tu nesi gaismu un spēku pie tiem, kas bij’ vārgi. 

“GUDRĪBA – ZELTS”, (tā vairāki saka) 
 Vieda, skaista un tik dziļa kā aka. 

Pretī nākotnei ejot, gudrība nezūd, 
Tā krājas arvien un tā Tevi norūd’. DBK 

 

 
Ziedojumi Kristus Draudzei     no 2022. g. 24. dec. – 2023. g. 15. jan. 

Intas Kuncāns piemiņai:  $50   -   Maija Bite, Jānis & Astrīda Grinvalds; $100   -   Anita May 
Archibiskapes fondam: $100   -   Ilga Breikšs, Biruta Platups 
Dāmu Komitejai:  $1,000   -   Ilga Andersons 
Draudzes Vajadzībām: $10,000   -   Ilga Andersons 

A small (but welcome) change for those donating via E-transfers 
When performing an E-Transfer for all donations paid to the congregation, you no longer need to set up a 
security question because the church account has now been set up for auto-deposits. Please continue to use 
our e-mail address jagrin@skylinc.net. Your contribution shall be immediately registered, and Council 
president Jānis Grinvalds and membership officer Rudīte Jēkabsons will be duly notified. Thank you! 

Maza pārmaiņa jūsu zināšanai – veicot E-pārskaiti Kristus draudzei, jums vairs nav nepieciešams drošības 
jautājums, jo konts tagad ir uzstādīts saņemt ziedojumus automātiski, un tie tiks uzreiz reģistrēti. Lūdzu 
turpiniet izmantot jagrin@skylinc.net e-pastu kā līdz šim. 
Draudzes priekšnieks, Jānis Grinvalds un biedrzine, Rudīte Jēkabsone tiks informēti  par jūsu veikto ziedojumu. 
Paldies! 



FEBRUĀRA KALENDĀRS 
Trešdien, 1. februārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda 
Svētdien, 5. februārī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Latviešu skolas saime 
           plkst. 12:00 – LSH Draudzīgais aicinājums 
Svētdien, 12. februārī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu 
Pirmdien, 13. februārī, plkst. 19:00 – Nākotnes komitejas sēde 
Trešdien, 15. februārī, plkst. 11:00 – Bībeles stunda  
Svētdien, 19. februārī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums; Pankūku pusdienas 
Otrdien, 21. februārī, plkst. 10:00 – Dāmu komitejas sēde 
                                        plkst. 19:00 – Padomes sēde 
Trešdien, 22. februārī, plkst. 17:30 – Bay Area Pelnu trešdienas vakariņas* 
                                         plkst. 19:00 – Pelnu trešdienas dievkalpojums  

                                * Trinity dievnams: 104 Hughson St. N, Hamilton, ON L8R 1C6. 
        Svētdien, 26. februārī, plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu 

 
ZVAIGZNES DIENAI VELTĪTS DZIESMOTS DIEVKALPOJUMS UN GANA PĪRĀGA PUSDIENAS 

Pagājuši daži gadi, kopš beidzamās reizes kad tik lielā skaitā sanācām kopā svinēt Zvaigznes dienu, resp. 
Ziemassvētku sezonas beigas un Epifānijas sezonas sākums. Šis pagrieziens tradicionāli ir iezīmējis dienu, 
kad vēršam skatu no Betlēmes silītes uz plašāko pasauli. Mūsu acis seko zvaigznei, austrumu gudrajiem un 
viņu noieto ceļu. Aicinājums paust Kristus Labo vēsti visām tautām bibliski un liturģiski skan!  

Šogad bez vira ansambļa skanēja apvienotā ansambļa balsis. Prieks, ka uzticamais draudzes ērģelnieks 
Jānis Grinvalds varēja uzņemties abu sansambļu sagatavošanu. Paldies visiem par veltīto laiku un enerģiju! 
Draudze arī varēja iesildīt savas balsis dievkalpojuma laikā un varēja izjust Dieva vārdus visus uzrunājam 
Bībeles un dzejoļa lasījumos.  

Šogad pusdienās tika pasniegts “Gana pīrāgs”, jeb kā anglofona pasaulē sacītu – Shepherd’s pie. Svaigi 
salāti un saldais ēdiens noapaļoja gardi pacilājošu dienu, par ko mēs Dievam pateicamies! Paldies Dinai 
Ermanski, Ivetai Kaņepai, Antai May un Irēnai Tenteris kuras gatavoja pusdienas. Paldies visiem 
dziedātājiem: Laura Bražus, Rudīte Jēkabsone, Iveta Kaņepa, Biruta Kwapisinski, Laura Legzdiņa, Andra 
Leja, Ilze Valdmanis; Andrejs Dzintars, Jānis Grinvalds, Aivars Jēkabsons, Dāvis Kaņeps, Arnolds Legzdiņš, 
Andris Leja, Jānis Ozols un Jānis Valdmanis; lasītājām -  Iveta Kaņepa un Elizabete Ludvika! 

 

 



NĀKOTNES KOMITEJAS JAUNUMI/FUTURES COMMITTEE REPORT 

     Katrs jau spēj nojaust, ka uzsākot maratona skrējienu pie sevis ir jādomā par to, cik spēka būs jātaupa lai 
pabeigtu krietno distanci. Tajā domā arī pavīd balss, kas brīdina arī pārāk netaupīt enerģiju, lai neiestrēgtu 
procesā. Nākotnes komiteja atrodas pašā skrējiena sākuma posmā un cenšas pierast pie realitātes, ka darbs 
vēl ir definējams, ka uzdevumu ir vairāki un neviens no tiem ir mazāk svarīgs par citu.  
     Kā svarīgākais ir censties visu attiecīgā laika gaitā ziņot draudzei un neziņot neko tādu, kas nav pilnīgi 
apzināts. Beidzamajā komitejas sēdē locekļi apsprieda darba virzību un sagatavot pirmo ziņojumu draudzes 
gada pilnsapulcei. Tajā uzdevums būs uzrādīt dažādus pārskatus, kas atspoguļotu beidzamo gadu griezumā 
demogrāfiskos, finansiālos un saimnieciskos datus. No šiem datiem ceram iegūt sajūtu par nākamiem 
dažiem gadiem, un ko draudze būs spējīga darīt savas ilggadīgo misijas labad.  
     No citām draudzēm, kuras atrodas līdzīgos apstākļos, kā mūsējā (dilstošs locekļus skaits, dilstošs 
brīvprātīgo darbinieku skaits, lielāki fiziski uzdevumi saglabāt baznīcas ēku un infrastruktūru, u.c.) mēs 
varam iegūt nepieciešamos ieskatus kā šīs draudzes ir pārkārtojušas savus resursus par labu garīgās dzīves 
stiprināšanai un efektīvākai rosībai. Tai pašā laikā mums ir jānovērtē savu unikālo raksturu, kā arī jāapzina 
plašākā lokā tos, kas laika gaitā varētu izrādīties Kristus draudzei efektīvi partneri.  
     Tātad – kad pulcēsimies uz draudzes gada pilnsapulci, š.g. 19. marta, plkst. 12:00, Nākotnes komiteja 
būs sagatavojusi cik nu vien aptverošu prezentāciju jums. Un lai būtu labāka dūša, draudzes dāmas gatavos 
pusdienām sātīgu Frikadeļu zupu!  
Our futures committee has met four times this time and is currently working towards defining its scope 
of work. That takes time, because the needs of the church and the boundless possibilities of outcome 
make this task formidable. But, with God’s gracious guidance, a vision towards a sustainable future is 
possible.  
By the time we gather for our Annual General Meeting on March 19 at 12noon (after worship), the 
committee expects to have a fairly comprehensive report to present. In it we can expect to see 
demographic and financial data laid out in a manner that illustrates our trajectory. From that we can 
glean a sense of what the future holds and how we are equipped to respond. We give thanks to God for 
the opportunity to labour in the Vineyard, and to cultivate a meaningful conversation in our midst.  

 

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 
Dāmu komitejas darbība nav apsīkusi un mēs varam būt pateicīgi par labi iznākušām Shepherds Pie 
pusdienām pēc Zvaigznes dienas dziesmoto dievkalpojumu. Sanākuši bija apmēram 60-70 dalībnieku 
un ziedojumos bija ienākuši vairāk par $900. Paldies par atbalstu un turpināsim šādā garā! 
Uz priekšu: 19. februārī visi mīļi aicināti piedalīties pankūku pusdienās. Ieeja būs pret ziedojumiem. 
Svētdien, 5. martā paredzēts dievkalpojums Sidrabenē kopā ar Sv. Andreja draudzi, un mūsu pulciņš 
sagatavos pusdienas sadraudzībai. 19. martā, kā jau minēts – Draudzes gada pilnsapulce – frikadeļu 
zupu pusdienas pirms sākam sapulci.  

 

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. 


