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Vasarsvētku sveicieni! Jaunas draudzes tapšana! Dāvana Dievam 
un Baznīcai! 

Foto: Baiba Rēdmane  
 
 Šodien īpaši lieli svētki mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē! Līdz ar 
visiem kristiešiem atzīmējam Baznīcas dzimšanas dienu, ko pazīstam gan kā Vasarsvētkus, gan 
kā Svētā Gara svētkus! Šogad varam īpaši Dievam pateikties par to, ka vakar Latvijā tika 
dibināta jauna - Sofijas draudze! Draudzes mācītājs ir prāv.emer. Kārlis Žols, kas kopā ar 
draudzi kalpo Ilzu baznīcā. Notikums ir kā dāvana, jo tas apliecina, kā aug Kristus dzīvā miesa. 
Draudzes nosaukums izraisīja pārdomas par to, kas Bībelē rakstīts par sofiju vai gudrību. 
Sakāmvārdos lasām: “Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu (..) kas staigā tās 
ceļus, sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā – dzīvības koks tiem, kas pie tās 
tveras, kas pie tās turas, ir svētīti!” (Sk.3:13, 17-18). 
 Līdz ar LELBP Virsvaldi lūdzu, lai Dievs svētī jauno draudzi ar tādu gudrību! Dievs lai 
dod Kristus patiesībā kalpot un Svētā Gara mīlestības spēkā stipriem būt, kalpojot Viņam un 
līdzcilvēkiem ar prieku! Dievs lai piešķir katrai mūsu draudzei un jums visiem, kas kopā tās 
veidojiet, izjust Svētā Gara dzīvo spēku kā vēju! 
Lūdzu, kaut mēs spētu ticēt Jēzus vārdiem, kas reiz teikti Nikodēmam: “Nebrīnies, ka es tev 
sacīju: “Jums jāpiedzimst no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no 
kurienes tas nāk un kurp iet.Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” (Jņ.3:7-8)  
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 Draudze dzimusi ne jau bez Svētā Gara aicinājuma, Viņa klātesamības spēka tāpat, kā 
piedzima Baznīca caur Svētā Gara piepildītiem, pārvērstiem un pārliecinātiem 
Dieva bērniem. Svētais Gars pūš, kur gribēdams. Nestāvēsim aizvējā! Nemēģināsim to ieslodzīt! 
Nāk prātā dzejnieka Livara Jankovska vārdi: 

“Vējš ir brīvs! Putns ir brīvs! 
Zieds ir brīvs! 
Cilvēkam ir jābūt 
Brīvam! 
Arī no vēlmes ieslodzīt 
Vēju, 
Putnu un 
Puķi!” 

 Lai Svētais Gars, kā vējš dara mūs brīvus Jēzū Kristū! Ļausim Tam mūs nest! Kā 
pravietis Jesaja solav(40:30-31), notiks arī mums: “Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin 
tie klūp! Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un 
nepagurst!” Kas tad ir tas spēks, kas ceļ kā ērgļa spārnos, ja ne Kristus solītais Dieva Svētais 
Gars, kas dzīvu dara visu savu Baznīcu un jauno Sofijas draudzi! 
Priecīgus Svētā Gara svētkus! Novēlu jums skaistu, ar vēju svētītu dienu! 
 
Jūsu, 
+Arch. Lauma Zušēvica 

 
 

No longer just dust in 
the wind. 
Thoughts for Pentecost. 
 It was a really windy day. 
Running early to an appointment, I 
parked underneath a tree and just 
listened to the wind. Had just been 
reading 
texts for Pentecost Sunday, the 
celebration of the birth of the 
Church! A day the Holy Spirit 
takes center stage! Kept thinking of 
Christ’s words: 
“The wind blows where it chooses, 

and you hear the sound of, but you know where it comes from and where it goes. So, it is with 
everyone who is born of the Spirit.” (John 3:8) From the beginning, the wind has been a powerful 
image of the Holy Spirit, indeed, it was a ‘mighty wind that swept over the waters” in the story 
of Creation. (Gen. 1:2) 
 On that powerfully windy day, not wanting to listen to news, again, I turned the dial and 
immediately recognized the soulful melody. The hauntingly beautiful song, sung by the group 
Kansas, has always created a sense of resignation, as if life is meaningless, our efforts futile: 
“Dust in the wind, all we are is dust in the wind.” Truly, unexpectedly, a different thought came 
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to mind. So what if you are dust in the wind – that really is life affirming, if you believe the 
wind that is carrying you is the Holy Spirit! 
 Yes, there are days when you feel like ‘dust in the wind’, and, yes, your body one might 
maybe ‘dust in the wind’, but what if you just knew that you are always - body and soul – 
sustained by God’s power of grace, life, creativity, and love that the Holy Spirit gifts us? 
Something changes if we know, that even though our bodies one day will return to the earth as 
dust, who we really are, our spirit will not be forgotten, but lifted up, as if ‘on the wings of an 
eagle’ (Is 40:31), carrying us then, as we have been carried throughout life. As the Holy Spirit 
has sustained Christ’s living body, the Church, from its day of birth to this day, as it works 
through times of challenges and changes. 
 Letting His Spirit carry us does not mean understanding just how it happens. The 
amazing musician, Louie Armstrong, is alleged to have remarked that rhythm is “What if you’ve 
got it, you don’t need a definition; and if you don’t got it, no definition is any good.” Might that 
be true of the Holy Spirit! We really can’t explain it, but when you experience it? Everything 
changes. Yes, our bodies might be ‘dust in the wind’ that returns to the earth, as Ecclesiastes 
3:20 proclaims, "All are from the dust, and to dust all return.", but, as Peter proclaimed that first 
Pentecost day: “…everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” (Acts 2:21) Then 
the more hopeful words written a little later in Ecclesiastes are made forever true because of the 
resurrection of our Lord Jesus: “and the dust returns to the earth as it once was, and the life 
breath returns to God who gave it!” (12:7). 
 May you have a blessed Pentecost day! May God’s Holy Spirit, like the wind, ever 
moving, unseen, keep lifting us all ever closer to Him and one another! 
 
+ Arch. Lauma Zušēvics 
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“Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros”. Fil. 1:3 
 

 Šis būs citādāks ievadraksts...  
Pagājušo nedēļu, kad mūs sāka sildīt 
un lutināt vasarīgi siltās un saulainās 
dienas, vairākas dienas, stundas 
pavadīju dārzā, tīrot puķu dobes. 
Ravējot. Salasot vēl dažas pērnā 
gada lapas, kuras pa ziemu atradis un 
dārzos sadzinis vējš. Man blakus 
savas mīlas dziesmas dziedāja kāds 
sarkankrūtīšu (robin) pāris, abi viens 
otru dzenājot rokā un skaistos 
pavasarīgos traļļos paužot viens 
otram savas jūtas. Un tādā brīdī 
mana roka apstājās pie lillātiem 
ziedu zvaniņiem. Pirms vairākiem 

gadiem Rūta Mežsēta man iedeva sauju ar sēkliņām, kas nu tagad manā dārzā tik skaisti 
saaugušas, sakuplojušas un, pavasarī ziedot, vienmēr atgādina par Rūtas gaismu. Un, kas pats 
interesantākais, tajā brīdī pirmā doma, kas ienāca prātā – jāuzzvana Aldonim Mežsētam, 
jāpasaka, ka viņa Rūtiņas ziedi zied. Un tad es pati sevi pārtraucu, sakot – bet Aldoņa jau nav. 
Un mani pārņēma nelielas skumjas. Un tad Vasarsvētku dievkalpojumā, redzot Viestarta Aistara 
gleznu izstādi centra lielajā zālē, šķita, ka Viestarts ir turpat, caur atstātajām krāsām un 
skaistumu, ko viņš šajā pasaulē redzēja. Tik ļoti gribējās paņemt Viestarta roku un to turēt, kā 
mēs mēdzām darīt, abi ciemojoties, un caur viņa roku sajust labestību. Turpat centrā uz galda 
stāv Birutas Abulas sarakstītā trešā draudzes vēstures grāmata, kuru viņa paspēja pabeigt īsi 
pirms savas aiziešanas mūžībā, un tā gribētos ar Birutu tagad kopā pasēdēt, pie tējas vai kafijas, 
un pārrunāt, cik tālu mēs kā draudze esam tikuši, ka uz vāka nu varētu likt jaunā dievnama 
fotogrāfiju. Un tad mācītājs Leons, kura man ļoti pietrūkst kā drauga, kā amata brāļa, kā cilvēka, 
kas man tik daudz laba vēlēja…  Un tā es varētu turpināt ilgi un dikti, par katru…  
 Pēdējo gadu laikā mēs tik strauji un ātri zaudējuši tik daudzus uzticamus, 
neaizvietojamus, unikālus draudzes locekļus. Varbūt dēļ Covid un tā, ka arī atvadas ir bijušas 
ierobežotas un citādākas nekā ierasts, šķiet, ka viņi aizgājuši klusiņām, nemanot, kā rīta 
migla…Kad mēs mūžībā palaižam mīļos, vienu pēc otra, mēs nemaz neļaujam sev pilnīgi izsērot, 
līdz galam pieņemt zaudējumu, to akceptēt, kur nu vēl ar to pa īstam sadzīvot.  
Es jums godīgi tagad atzīšos – es nebiju sev kārtīgi ļāvusi izsērot tos, kurus pēdējos gados esmu 
pavadījusi mūžībā. Tādēļ es atvēru savā datorā saglabāto bēru dziesmu lapiņu uzkrājumu un gāju 
tam cauri – vienu pēc otra mīļos mūžībā aizsauktos domās saucot vārdā. Manu sirdi sāka pildīt 
siltas atmiņas, pavisam mazi, īsi mirkļi, kas man ar katru saistās. Ar katru bijušas dažādas 
attiecības. Ar katru atlaists, pie Dieva aizlaists kaut kas ļoti būtisks un svarīgs. Otra aizvietotāja 
šim cilvēkam nav. Katrs draudzē ir tik vajadzīgs un neizsakāmi skaists savā garā un dvēselē. 
Katrs no jums māca par cilvēcību un par dzīvi, katrs māca par savu spēku un par savu vājumu, 
katrs par Dievu māca - savā veidā un pieredzē. Un es mācos no jums.  
 31. maijā Amerikā svin Memorial Day – Piemiņas dienu, Atmiņu dienu. Atminoties un 
pateicoties par tiem, kas savas dzīvības atdevuši Brīvības un šīs valsts vārdā. Savā ziņā – 
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pateicoties varoņiem. Un jūs jau man piekritīsiet, ka visi no mūsu pulka, kas jau aizgājuši Dieva 
gaismā, ir savā veidā arī mūsu varoņi. Pirms mums gājuši. Mūsu sabiedrībai, draudzei tik 
dažādos veidos gadu desmitiem ilgi kalpojuši, lai mēs šodien varam vēl būt. Pateicoties 
aizgājušajiem, mēs šodien varam būt tajā vietā, kur esam - teju, teju jau uzcēluši jauno 
dievnamu. 
 Tādēļ šajā laikā, kad jaunais dievnams jau tik sajūtams, man vairāk pietrūkst to, kas ar 
mīlestību no mums atvadījušies. Es viņus visus gribētu redzēt starp mums, svinot kopā ar mums. 
Mūsu pulks būtu tik liels un spēcīgs, ja viņi būtu līdzās. Mācītājs Leons vienā no pēdējām dzīves 
dienām man solīja, ka viņš jaunā dievnama iesvētīšanas dienā būšot klātesošs, svētīšot to kopā ar 
mums. Un tā es ceru, ka šajā vasarā, kad mēs atvērsim jaunā dievnama durvis, mēs caur tām 
ieiesim ar mīlestību, pateicību, sirds siltumu, ar vislabākajām atmiņām. Mēs ieiesim jaunajā 
dievnamā, savās sirdīs līdzi nesot tos, kas mums devuši sevi visu. No viena draudzes posma mēs 
ieiesim jaunajā. Dārzos ziedēs ziedi un loga vitrāžās rotāsies saule. Jaunais dievnams būs vieta, 
kur satiksies mūsu draudzes pagātne un dienas, kas vēl priekšā. Un tad būs tā sajūta, kā mēs to 
apliecinām ik svētdienas Ticības apliecībā – es ticu svēto sadraudzībai…Gan dzīvie, gan tie, kas 
aiz sevis tik daudz laba atstājuši, visi kopā dziedās dziesmas Dievam. Un mēs atkal uz brīdi visi 
būsim tikušies – tie, kas uz zemes, un tie, kas debesīs. Lielā draudze. Tā lai ir un tā lai notiek!  
Sūtot jums visiem vasarīgus, svētības, gaismas pilnus sveicienus! 
Mācītāja Aija     
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MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE 

 
 Mācītājs 

DĀVIDS LEONS VĪKSNE 

1923.gada 22. decembris Rīga, Latvija – 2021.gada 14.marts Kalamazū, Mičigana 

“Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Debesu valstība līdzinās 
sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan mazākā no visām 
sēklām, bet, kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni 
apakš debess nāk un taisa ligzdas viņa zaros.” Mateja 13. nod  

 

DAILA BĒRZIŅA (dz. PUĶĪTE) 

1931. gada 3. marts Saldus novads, Latvija – 2021. gada 23. maijs Kalamazū, Mičigana  

“Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi, tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra 
goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks, tas nesa augļus divpadsmit 
reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs 

vairs nolādēts. Tur stāvēs Dieva un Viņa Jēra tronis, un Viņa kalpi Tam kalpos. Tie skatīs Viņa 
vaigu, un Viņa Vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem 

nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. “  
Atkl. gr. 22:5  

 
 
 

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report 
 

- 7. martā noturējām Gada sapulci, uz kuru sapulcējās ap 40 ļaudīm. Visu pavasara laiku 
dievkalpojumus centrā noturējām katru otro svētdienu, starplaika svētdienās piedāvājot svētbrīžu 
ierakstus. Arī tajās svētdienās, kad noturam fiziskos dievkalpojumus, paralēli ierakstu sprediķa 
ierakstu, ko piedāvāju noskatīties Youtube un Facebook. Kad būs atvērts jaunais dievkalpojums, 
pateicoties jaunajai tehnoloģijai, mēs varēsim katru svētdienu nodrošināt dievkalpojuma 
tiešsaistes pārraidi Youtube un Facebook. 
 - 21. martā notika Dāmu komitejas Gada sapulce, kurā par jauno Dāmu komitejas priekšnieci 
ievēlējām Daci Copeland. Liels paldies Dacei par uzņemšanos virzīt tālāk mūsu Dāmu komitejas 
darbu. Mārīte Grīnberga palīdzēs gādāt par zupas pusdienām. Diāna Kārkliņa turpinās pārzināt 
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senioru aprūpes jautājumus. Shirley Maldups turpinās būt Dāmu komitejas kasiere. Ieva Kalniņa 
turpinās kā sekretāre. Paldies viņām un ikvienam, kas palīdz draudzes kopējā darbā.  
 - LELBA 16. Sinodes laikā, 25. aprīlī, mani ievēlēja LELBA Pārvaldē. Izpildu Pārvaldes 
sekretāres pienākumus.  
 - Šogad GVV mācīšu divas nedēļas - no 4. līdz 18. jūlijam.   
 - 25. jūlijā pulksten 10.00 plānojam noturēt jaunā dievnama atklāšanas dievkalpojumu, kurā 
piedalīsies vairāki garīdznieki un viesi.  
 

- Mans atvaļinājuma laiks šogad ir sadalīts pa nedēļām: 
No 7. līdz 14. jūnijam 

No 28. jūnija līdz 5. jūlijam 
No 9. līdz 16. augustam 

   
Mīlestībā, 
māc. Aija 
 
 
 - On March 7, we held our Annual Meeting, which was attended by about 40 people. 
Throughout the spring, we have held services at the Latvian center every other Sunday, offering 
recorded videos on intermittent Sundays. Also, on those Sundays when we hold in person 
services, I also record a sermon, which I upload to watch on Youtube and Facebook. When the 
new church will be opened, thanks to new technology, we will be able to provide live broadcast 
of our services on Youtube and Facebook every Sunday with good quality. 
 
 - On 21 March, the Ladies' Auxiliaries held its Annual Meeting, at which we elected Dace 
Copeland as the new Chair of the Ladies' Auxiliaries. Many thanks to Dace for taking the work 
forward. Mārīte Grīnberga will help take care of the soup luncheons. Diāna Kārkliņa will 
continue to be involved with senior parishioner care. Shirley Maldups will continue to be the 
Treasurer of the Ladies' Auxiliaries. Ieva Kalnins will continue as secretary. Thank you all who 
help us to work and serve together God and our parish. 
 
 - During LELBA Synod that was held on April 24 -25 I was elected to the LELBA Board.  
 
 - This year I will teach at Garezers Summer School for two weeks - from July 4 through 18. 
 
 - On July 25, at 10.00, we plan to hold the Opening service of the new church, which will be 
attended by several clergy and guests. 
 
- My vacation this year is divided into separate weeks: 
From June 7 to 14 
From June 28 to July 5 
From August 9 to 16 
 
with love, 
Pastor Aija 
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JŪSU LŪGŠANAS RAKSTĪTAS DIEVNAMA SIENĀS 
Pēc 21. marta dievkalpojuma draudzes locekļi varēja ļauties kaut kam unikālam 
un neaizmirstami svētīgam – rakstīt savus vārdus un lūgšanas uz jaunā dievnama 
sienām. Lai Dievs vienmēr dod – spēku un 

virzību 
smelties 
lūgšanā! 
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ATVADAS NO MĀCĪTAJA LEONA VĪKSNES 
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Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report 

 
Paceļ tonnas debesīs  
Dzelzsbetona plāksne.  
Metinātāju dzelzs kausēšana,  
Noteikumi par sienas apmetējiem  
Mūrnieks liek ķieģeļu,  
Krāsotāji krāsos velvi.  
Meistars visu vēro  
Un superintendents vada  
Lai celtu tautai  
Gan dzīvokļi, gan rūpnīcas! 
 
Gan arī mūsu baznīcu.  Pasaules internetā gan var visu ko atrast, 
ja tik ir vēlmes meklēt.  Šajā gadījumā meklēju dzejoļus par 
celtniecību un google.lv izpalīdzēja.  Šim dzejolim autors nav 
zināms, bet piemērots tik un tā.   
 
Mums viss kas iet pēc kalendāra ļoti labi.  1. jūlijā ir domāts 
visam būt tīram un gatavs atslēgu nodošanai.  Iekšas krāsošanas 
darbi un kanceles izbūve ir nākamie darbiņi, kā ārī nobeigt āra 
apšuvumu.  Drīz jau nāks apstādījumi un asfalta pārliešana.   
Baznīcas projekta budžetā bija tikai ieplānots apmēram $10,700 
lai atvietotu mazu daļiņu no asfalta, kas tika projekta dēļ 
izjaukts.  Gan baznīcas valde, gan Biedrības valde nolēma, ka 
augšpuses mašīnas novietošanas laukumu derētu atvietot.  Mēs 
lūdzām Glas & Associates nocenot tās daļas atjaunošanu, un 
cena ir $31,852.  Mēs salīgām ar Biedrību to dalīt uz pusēm, lai 
augšas novietošanas laukums tiek atjaunots.  Šis patreiz ir 
vienīgais izdevums ārpus ieplānotā projekta budžeta, kas tiks 
segts no esošām baznīcas rezervēm.   
 
No apdrošināšanas solītās summas, $1,217,737, mēs esam 
saņēmuši $968,198.  Tas atliek nepilnus $250,000, ko izmaksāt 
mums, lai nobeigtu baznīcas projetku.  No mūsu naudas 
vākšanas $125,000 mērķa, mēs esam to pārspējuši un ērti sēžam 
uz apmēram $130,000.   
 
Ēkas būves izmakasas ir 51% piepildītas līdz aprīļa beigām.  Šī 
ir tā daļa ko maksājam Glas & Associates.  Otro budžeta pusi 
kārto Intersect.  Intersect pārskata iekārti, apstādījumus un visu 
zīmēšanu un koordinēšanu ar Glas.  Un tās izmaksas ir jau 75% 
izmaksātas.  Viss iet pēc plāna, viss turās pie budžeta un ceram 
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līdz jūnija beigām varēsim jau nopietni plānot par sanākšanu mūsu jaunajā dievnamā.  Lai Dievs 
dod Jums visiem spēku un pacietību.   
 
Patiesā cieņā,  
Anita 
 

Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report 
 
Kā jau māc. Aija ziņoja, Dāmu komiteja noturēja savu gadskārtējo pilnsapulci 2021. g. 21. 
martā. Mārīte Grīnberga atkāpās no priekšsēdes amata pēc divu gadu kalpošanas, bet solījās 
piestrādāt pie DK saimnīcības vajadzībām. LIELS paldies iepriekšejai Dāmu komitejas vadībai 
par viņu nesautīgo un pašaizliedzīgo darbu draudzes labā!  
 
Pilnsapulcē ievēlēja Daci Copeland, par priekšnieci, Ievu Kalniņu par sekretāri un Shirley 
Maldupu par kasieri. Diāna Kārkliņa uzņēmās turpināt koordinēt veco ļaužu aprūpi, kā ar 
koordinēt ziedus altāram. 
 
Dāmu komitejas nākamā gada plāni: 

• Lieldienu brokastis – sagādāja Mārīte Grīnberga ar palīdzēm Paldies viņām par to! 
• Senioru aprūpe 

o regulāri sazināties ar senioriem 
o salikt un izvadāt paciņas senioriem 80 g.v. un uz augšu trīs reiz gadā (Lieldienās, 

Ziemassvētkos un Senioru pusdienu vietā) 
o apsveikuma kartītes (raksta Mārīte Strautiņa. Paldies viņai par to!) 
o palīdzēt ar pavasara/vasaras āra darbiem; ziemā ar sniega novākšanu 

• Zupas pusdienas 
o Dr. pilnsapulces dienā 
o Iespējams labdarības darbam Latvijā un vietēji 

• Kafijas pēc Dievkalpojumiem 
o Piedāvāsim tikai kafiju, sulu, tēju un cepumus. Visu sagādās DK. Vajadzēs 

cilvēkus, kas saliek un novāc kafijas galdu. Koordinēs M. Grīnberga. 
• Ziemassvētku tirdziņš 

o Turpināsim pieņemt iepriekšejus pasūtinājumus pīrāgiem, piparkūkām un 
dzeltenmaizei. 

o Varam pārdot daudz vairāk pīrāgus un piparkūkas, ja tādas būtu.  
o Piparkūku mīklu turpinās gatavot Dace. Piparkūkas ceps pa mājām. 
o Pag. tirdziņam Mārīte un Uģis sacepa 800 pīrāgu. Derētu vēl kādi pīrāgu cepēji. 

DK atlīdzina par produktiem. 
• Dievnama iesvētīšanas dievkalpojums 

o Doma ir par pikniku pēc dievkalpojuma 
 
Noziedojām Loaves and Fishes $100 par ko arī esam saņēmuši pateicību. Ceram, ka tad, kad 
atkal būsim savā dievnamā, varēsim atsākt vākt produktus, ko vest uz Loaves and Fishes. 
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Piedalījos LELBA virtuālā sinodē 24. un 25. aprīlī. Diemžēl dāmu komitejas pārstāvjiem 
nebija atlicināts laiks satikties par Sinodes laiku, tomēr Dāmu komitejas nozares vadītāja 
Daina Lazdiņa plāno atsevišķu satikšanos kaut kad nākotnē, lietojot Zoom platformu. 
 
Sagatavojām mazu dāvaniņu draudzes 75+ g.v. senioriem uz Ģimenes dienu . Nosūtījām 
vēstules tiem, kas 75-89 gadus veci. Tiem, kas 90+ g.v., mēs tās aizvedām personīgi, 
ieskaitot arī ziedus. Izsūtījām 50 aploksnes un izvadājām 11 paciņas. Paldies Diānai 
Kārkliņai, kas sagatavoja grāmatiņu ar ģimenes dienas dzejoļiem un tautasdziesmām. 
Paldies Shirley Maldups, kas man palīdzēja sagādāt materiālus un salikt paciņas. Paldies 
māc. Aijai, Anitai Gaudio, Mārītei un Uģim Grīnbergiem un Anitai un Raimondam Grīviņiem, 
kas palīdzēja izvadāt paciņas un ziedus.  
 
Pateicības un dāsnas dāvanas Dāmu komitejas darbam esam saņēmuši šinī gadā no Zeltītes 
Bērziņas, Airas Lielzuikas, Rutas Rozentālas, Astrīdas Strautnieces, Harija un Mirdzas 
Zeimeļiem. Paldies! 
 
Paldies Shirley Maldups pār iksvētdienas altāra sakārtošanu.  
Ja vēlaties atnest ziedus uz kādu dievkalpojumu, lūdzu sazināties ar Diānu Kārkliņu 
(adkarklins@hughes.net). 
 
Labu vasaru vēlot! 
Dace Copeland, Dāmu komitejas priekšsēde 
 
As Pastor Aija has already reported, the Women’s Auxiliary held its annual meeting on March 
21. Mārīte Grīnbergs has stepped down as chair after a two-year commitment. She will continue 
to help the WA as needed. A HUGE thank you to the previous leadership for their selfless and 
dedicated work on behalf of the congregation. 
 
The new leadership is Dace Copeland, Chair; Ieva Kalniņš, secretary and Shirley Maldups, 
treasurer. Diāna Kārkliņš will continue to coordinate our senior outreach as well as coordinate 
flowers for the altar. 
 
The Women’s Auxiliaries’ plans for the next year include: 

• Easter Breakfast – Thanks to Marite Grinbergs and her helpers for providing a 
wonderful breakfast! 

• Senior Outreach 
o regularly contact our seniors 
o provide care packages for our 80+ years old seniors three times a year 

(Easter, Christmas and in place of the Senior luncheon) 
o continue writing and sending cards (thanks to Marite Strautins for her 

continued work on this project!) 
o help our seniors with spring/summer work on the outside and snow 

removal in the winter as requested 
• Soup lunches 

mailto:adkarklins@hughes.net
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o held during the congregation’s annual meeting 
o potentially for support for efforts in Latvia and locally 

• Fellowship after service 
o we will begin to offer only coffee, tea, juice and cookies. The WA will 

purchase all of the products. We will need people to set up and take down. 
M. Grīnbergs will coordinate. 

• Christmas Bazaar 
o We will continue last years’ practice of taking orders for piragi, 

piparkukas and sweetbread. 
o We could sell a lot more of these items if we had them. 
o D. Copeland will continue to prepare the piparkuku dough. Piparkukas 

will be baked by individuals at their home. 
o Last year M. and U. Grinbergs made 800 piragi! It would be great to have 

additional piragi bakers. The WA reimburses for the products used in the 
baking. 

• The Blessing of the new church 
o The plan is for a picnic lunch after the service 

We donated $100 to Loaves and Fishes, and we have received a thank you. We hope that when 
our new church is completed and we start holding services there that we will again begin to take 
food donations for Loaves and Fishes. 
 
I took part in the LELBA virtual synod on April 24 and 25. Unfortunately, there was no time for 
the WA leadership to meet, however, Daina Lazdins, who is the overall WA leader for LELBA, 
hopes to have a virtual meeting of all WA leaders soon. 
 
We prepared a small gift to our seniors 75+ years old for Mother’s Day/Family Day. We mailed 
the packages to those seniors 75-89 years old. Those that were 90+ years old had their packages 
delivered to them. Thanks to D. Karklins, who prepared the booklet of poem and tautasdziesmas. 
Thanks to S. Maldups, who helped me gather goodies and package everything. Thanks to Pastor 
Aija, Anita Gaudio, M. and U. Grinbergs and Anita and Raimonds Grivins for making deliveries. 
 
Thank you notes and generous donations for WA work have been received from Zeltite Berzins, 
Aira Lielzuika, Ruta Rozentals, Astrida Strautnieks, Harijs and Mirdza Zeimeli. Thank you! 
 
Thank you to Shirley Maldups for making sure that the altar is ready for service every Sunday! 
If you would like to bring flowers for the altar, please contact Diana Karklins 
(adkarklins@hughes.net). 
 
Wishing you all a great summer! 
Dace Copeland, Chair of the Women’s Auxiliary 
 
 
 

mailto:adkarklins@hughes.net
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Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report 
 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH 
Aldona Mezseta pieminai – in memory of    $ 70 

M. Fruehauf, M. Rollis 
Velta & Viestarta Aistara pieminai – in memory of    $ 200 

M. Rollis, A. Lizenbergs, L. Vaugh 
Jana Laurena pieminai – in memory of    $ 100 

A.Lizenbergs, M. Butners 
Mac. Viksnes pieminai – in memory of    $ 2,320 

V. Vitols, J. Cazers, M. Zeimelis, I. Reinis, J. Kukainis, D. Gendrikovs, G. Turks, M. Rollis, R. 
Kengis, A. Bisofs, I. Celusnak, I. Minka, G. Strautnieks, S. Maldups, R. Franklin, I. Sverns, D. 
Copeland, S. Smits, D. Ernstsons, M. Bitte, S. Arums, B. Klauss, St. Paul’s Latvian Church 
(Farmington Hills, MI), G. McNally, L. Rava-Kalal, A. Pone, R. Straffon, L. Lielais, M. Butners, 
M. Krautmanis 
 
 

LĪDZŠINĒJIE ZIEDOJUMI JAUNAJAM DIEVNAMAM - DONATIONS TO DATE FOR 
THE NEW CHURCH 

Donations and pledges to date $132,300 
St Louis Latvian Church, Janis Pone, Gaida Veidemanis, Maiga Auzins, Sarmite Lawler, Ciems 
Latvija, Anita Nagelis, Kriss Petrovskis, Kristina Vitolins, Rita Seja, Peter Burgelis, Juris Cilnis, 
Vitauts Vitolins, Olgerts Cakars, Andrejs Eglite, Arturs Dinbergs, Dzintars Dzilnas, Dzintars 
Gendrikovs, Velta Straume, Edite Walter – pieminot Arturu Balks – Janis Blaks – Karlis Eiduks , 
Dace & Valdis Pavlovskis, Janis Gramatins, American Latvian Church-Mancesteras draudze, 
Inara Reinis, Girts Austrins, Zane Balks Russell, Irene Zandbergs, Aija Burgelis, Edwin Upitis, 
Anita Grivins, Gundars Strautnieks, Janis Laurens, Gunta Turks, Janis Kukainis, Diana 
Sydlowski, Biruta Schultz, Karina Enina, Laima Gramatins Patton, Dainis Matisons, Modris 
Krautmanis, Vita Kakulis, Eriks Priede, Anita Briedis, Ugis Grinbergs, Karlis Ezerins, Irene 
Balks – pieminot Arturs Balks – Janis Balks – Karlis Eiduks, Elga Cace, Karlsons and Jankavs 
Families, Ilze Shear, Mikelis Austrins, Karlis Galens, Ligita Kepitis, Maija Martin, Estate of 
Velta Namatevs, Macitaji Ivars un Anita Gaides, Mary Catherine Gendrikovs, Latvian Ev. Luth. 
Church of Minneapolis, St Louis Latvian Church, Baiba Stepe, Karlis Grinvalds, Parsla Blakis, 
Mikelis Kore, Aira Lielzuika, Agris Krautmanis, Edvins Melbardis, Herberts Everss, Astride 
Bisofs, Liene Rava – Kalal, Kalamazoo Dr. Damu Komiteja, James Culp, Mirdza Rollis, Andris 
Karklins, Jana Cazers, Girts Kaugars, Eriks Lusis, Dace Copeland, Eriks Putnis, Latv Ev Luth 
Church of Southern California, Valdis Kalnins, Janis Erins, Laura Pone, Normunds Upite, 
Viktorija Krievs, Arijs Sensnovis, Sandra Gendrikovs Bayer, Arnis Pone, Paul Gilbert, Anita 
Tums, Tamara Rusis, Dzidra Minka, Liga Jekabson, Peter Alle, Edvins Daiga, Karmene Smith, 
Sandrs Klavins-Maslen, John Apinis, Inta Loen, Eriks Antons, Franklinu gimene, Irene Allgaier, 
Egons Kubulins, Egils Vitands, Martins Staks, Vilnis Kalnins Estate, Mirdza Zeimelis, Modris & 
Alice Vilemsons, Aija Lubavs, Anna Vaseris, Edite Walter MD, Roberts A Kengis, Karlis 
Druva, Todd & Aija Graham, Diana Sydlowski, LELBA, Juta Savage, Gunta Turks, Austra & 
Valdis Liepa, Ruta Rozentals, Edward John Hartman Jr., Aldis Zuika, Daina Zuika, Edwin 
Upitis, Gunta Turks, Sigrida Renigers, Tija u Maigonis Krumins, Mary Franklin, Vita Cukurs, 
Maris Selga, Oskars Berzins, Lilly Putelis, Ilze Lacis, Ruta Freimanis, Daina Bolsteins, Atis 
Lizenbergs, Aija Arums, Marite Butners, Inta Zagars, K. Zeltkalns 
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DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS* 

* tā kā joprojām esam gan Covid nenoteiktības zīmē, kā arī esam procesā starp ieiešanu 
jaunajā dievnamā, klāt arī nāk neskaidrība, vai Garezerā varēs noturēt vasaras 

dievkalpojumus, tādēļ kādi dievkalpojumu datumi varētu mainīties. Par maiņām laicīgi 
ziņosim. Lūdzu, sekojiet līdzi izsūtītajiem epastiem.  

JŪNIJS 
6. jūnijs pulksten 10.00 – dievkalpojums centrā Jirgena zālē.  
13. jūnijs – dievkalpojums nenotiek. Mācītāja atvaļinājumā. 
20. jūnijā pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu centrā Jirgena zālē.  
27. jūnijā – dievkalpojums nenotiek, mācītāja Aija noturēs dievkalpojumu Gaŗezerā. Ja Garezers 
nenoturēs dievkalpojumu, tad noturēsim dievkalpojumu centrā Jirgena zālē. * 
  
JŪLIJS 
4. jūlijā dievkalpojums nenotiek, mācītāja atvaļinājumā.   
11. jūlijā dievkalpojums nenotiek, mācītāja Aija noturēs dievkalpojumu Gaŗezerā. Ja Garezers 
nenoturēs dievkalpojumu, tad noturēsim to centrā vai savā jaunajā dievnamā. * 
18. jūlijā pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu. Iespējams, ka to noturēsim jaunajā 
dievnamā. * 
25. jūlijā pulksten 10.00 – jaunā dievnama atklāšanas dievkalpojums. Pēc tam pikniks.  
 
AUGUSTS 
1. augustā pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu jaunajā dievnamā.  
8. augustā pulksten 10.00 – dievkalpojums jaunajā dievnamā.  
15. augustā pulksten 11.00 – dievkalpojums jaunajā dievnamā, vadīs arch. Lauma Zušēvica. Lai 
arch. Laumai būtu ērtāk ierasties, dievkalpojumu noturēsim stundu vēlāk – pulksten 11.00. 
22. augustā pulksten 10.00 Kapusvētku dievkalpojums Riverside kapsētā. Lietus gadījumā – 
dievnamā.   
29. augustā pulksten 10.00  - dievkalpojums ar dievgaldu.  
 
SEPTEMBRIS 
5. septembrī pulksten 10.00 – dievkalpojums.  
12. septembrī pulksten 10.00 – dievkalpojums ar dievgaldu. 
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Draudzes dzīve/ Our parishioners 
 

Dievkalpojuma 
apmeklētāji  
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VAKARS AR UN VINU 
Sestdien, 5. jūnijā, 6os vakarā Kalamazū Latviešu Centrā 

Māksla, mūzika, ALA, draugi, vīns un uzkodes 
Amerikas latviešu apvienības valde sestdien noturēs savu pavasara sēdi 
mūsu Centrā. 
Vakarā viņi mums 
pievienosies un 
pastāstīs par ALA 
darbību un 
jaunāko Latvijā. 
 

Ieeja - $12 
Studenti - $10 
Bērni pa brīvu 

 
 
6:00 – vīna garšošanu un uzkodām – 
lūdzu atnesiet kādu pudeli no sava 
mīļākā vīna un padalieties ar citiem 
6:30 – Viestarta Aistara mākslas 
izstādes 
atklāšana 
 
7:00 –ALA 
valdes 

priekšsēža Pētera Blumberga un 
Latvijas vēstnieka ASV Māra 
Selgas uzrunas. 
 
Sekos muzikāls priekšnesums – 
Svetlana Stone, soprāns 
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EVENING WITH &  WINE 
Saturday, June 5, 6 p.m. at the Kalamazoo Latvian Center 

Art, music, ALA, friends, wine and snacks 
The American Latvian Association will be holding its spring board 
meeting in our Center, In the evening, they will join us and tell us about 
their work 
and the latest 
in Latvia. 

Admission - 
$12 

Students - 
$10 

Children for 
free 

 
6:00 – wine tasting with snacks  – please 
bring a bottle of your favorite wine to 
share with others. 
6:30 – Life Work of 
Viestarts Aistars – art 
exhibit opening 
 
7:00 –ALA board 
director Pēteris 
Blumbergs and 
Latvian ambassador 

Māris Selga address. 
Followed by musical performance – Svetlana Stone, 
soprano 


