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2019. gada VASARA
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC



DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
Tel: 301/251-4151
Virtuvē: 301/251-0779
dcdraudze@gmail.com
www.dcdraudze.org
MĀCĪTĀJA
prāv. Anita Vārsberga Pāža
mobilais 301/302-3270
macanitavp@gmail.com
KANCELEJAS VADĪTĀJA
Velta Firsova
darba laiks: pirmdien, trešdien,
piektdien no 10:00 – 15:00

Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00.
Kārtējie dievkalpojumi ir ar Svēto vakarēdienu.
Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.
sestdien, 1. jūnijā – 16:00 korporācijas Dzintra 95 gadu atcere
2. JŪNIJĀ (Debesbraukšanas diena) – DIEVKALPOJUMS
9. JŪNIJĀ (Vasarsvētki) –
AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
Kolekte par labu Okupācijas mūzeja fondam.
pirmdien, 10. jūnijā – 18:30 Literārais pulciņš
trešdien, 12. jūnijā – 19:30 Padomes sēde
16. JŪNIJĀ (Trīsvienības svētki) – DIEVKALPOJUMS
23. un 30. JŪNIJĀ – DIEVKALPOJUMS
7. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS nenotiks

DRAUDZES PRIEKŠNIECE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com

14. JŪLIJĀ – Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

PĒRMINDERE
Dagnija Ķilpe 410/730-5797
dagnia@comcast.net

28. JŪLIJĀ, 4. AUGUSTĀ – Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS

KAFIJAS GALDU KOORDINATORE

Ieva Kārkliņa O’Rourke
703/609-6709
ieva1@verizon.net
LATVIEŠU SKOLA
dclatviesuskola@gmail.com
vai sazināties ar prāv. Anitu

21. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS

11. AUGUSTĀ –
KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS Rock Creek
kapsētā Vašingtonā.
Rokvillē dievkalpojums nenotiek.
18. un 25. AUGUSTĀ – DIEVKALPOJUMS

ATELPA
no 29. augusta līdz 1. septembrim
Draudžu dienās Katskiļos *

SAIMNIEKS
Marcus Birznieks 301/610-9721
TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com
BAZNĪCAS KALENDĀRS
informācija septembra numuram
jāiesniedz kancelejā līdz
15.augustam

1. SEPTEMBRĪ – Laju vadīts VĀRDA DIEVKALPOJUMS
ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS

8. septembrī – Latviešu skolas mācību gada atklāšana

Lūdzam ievērot draudzes mācītājas un kancelejas vadītājas vasarā
paredzētos atvaļinājumus. Skat. nākamo lappusi!

Kancelejas
vadītāja
Velta
Firsova
būs
atvaļinājumā no 2019. gada 17. jūnija līdz 18.
jūlijam.
Ar
administratīviem
jautājumiem
Veltas
prombūtnes laikā, lūdzam sazināties ar Daci
Zalmani.
Prāv. Anita būs prom no 4.-6. jūnijam (Draudžu
dienu rīcības komitejas sēdē Katskiļos), no 2. līdz
7. jūlijam (Dziesmu svētkos Toronto), no 8. līdz
17. jūlijam (Katskiļu nometnē) un no 22. jūlija
līdz 4. augustam (atvaļinājumā).
Ja prāv. Anitas prombūtnes laikā ir nepieciešama
pastorāla palīdzība, lūdzam sazināties ar Dagniju
Ķilpi

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM

Dieva mierā aizgājuši:

Apsveicam absolventu klases audzēkņus (fotogrāfijā no
kreisās) Dāvidu Jansonu, Viktoru Allen, Kristīni Pāžu,
Stefano DeLeo, Annu Carver, un Elisu Ģērmani, ar
latviešu pamatskolas beigšanu! Klases audzinātaja Daina
Block savā uzrunā atsauca atmiņas par skolas beidzējiem
un mudināja turpināt pilnveidot sevi (skat. zemāk Dainas
Block uzrunas fragmentu).
Pateicamies draudzei padomei un Daugavas Vanagu
Vašingtonas nodaļai par apsveikumiem un stipendijām,
un Latvijas Republikas vēstniekam ASV A.Teikmaņa
kungam par sirsnīgo uzrunu un skaistu dāvanu skolai latvisku pulksteni.

ĀRIJS DUBINSKIS
dzimis 1923. gada 10. novembrī Krapes pagasta
“Lejas Ķebakās”, Latvijā,
miris 2019. gada 13. maijā Garrett Park, MD.

Izlaiduma viesus iepriecināja klases audzinātajas Dainas
Block veidotā ludziņa ,,Pie profesora Pīrāga”, kuras
nobeigumā ar dziesmu ,,Sveiks, lai dzīvo!” pie svētku
kliņģera tika aicināti gan visi skolas bērni, kuŗu
dzimšanas dienas ir vasarā, gan draudzes maija mēneša
jubilāri.

KĀRLIS PINNIS
dzimis 1926. gada 21. aprīlī, Latvijā,
miris 2019. gada 15. maijā, Merilandē

Aizejošā skolas vadība - Aija Celma-Evans, Mārtiņš
Zvaners un Kristīne Allen - esam pateicīgi par labo
sadarbību, skolēnu panākumiem un
skolas darbā
veidotajām draudzībām un sirsnīgo paldies priekšnesumu
izlaidumā.

Svētīgi mirušie, kas mirst iekš tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars,
lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada. Jņ. atkl. 14:13

Lai visiem jauka vasara!
Mācības atsāksim 2019.gada 8.septembrī.

Ieskats skolas izlaidumā
SKOLAS ZIŅAS
Skolas izbraukuma nometne šogad
notika 5.maijā Seneka Creek parkā.
Paldies prāv.Anitai, Vizmai Carver,
Vizmai Dahncke, Intrai Ģērmanei, Gundegai Seng un
visiem palīgiem par jaukajām nodarbībām. Lai gan diena
bija lietaina, tomēr draudzības un prieka pildīta.
Skolas izlaidums notika 19.maijā.
Pēc liecību izsniegšanas tika apbalvoti labākie skolas
lasītāji - Zigis Kārklis, Nik Roberts un Remi Grimes.

Pateicība skolas vadībai un draudzei

Īsziņas Vasara 2019
piebiedrosies. Nebaidieties
kādam palīdzēt.

kļūdīties. Nekautrējieties

Vēro, ko vari,
Tādu darbu dari.
Vēro, kas esi,
Tādu labu nesi.
Un Jaunsudrabiņa vārdos - “Latvi, lai kurā zemes daļā Tu
nonāktu - piemini Latviju!”...

Liecību izsniegšana

LITERĀRAIS PULCIŅŠ
Literārais pulciņš tiksies pirmdien,
10. jūnijā plkst. 18:30 draudzes
nama bibliotekā. Pārrunāsim Jāņa
Jaunsudrabiņa stāstus, kā arī
Kristīnes Želves stāstus no krājuma
,,Meitene, kas nogrieza man matus”.
Daina Block
blockdaina@gmail.com

Ieskats uzvedumā “Pie profesora Pīrāga”

Fragments no 8. klases audzinātājas Dainas Block
uzrunas skolas izlaidumā
Mīļā skolas saime, mīļā draudze, mīļie absolventi!
...mūsu latviešu pamatskolas mērķis vienmēr bijis
audzināt bērnus kristīgā garā, latviskā vidē, sniedzot jums
pamatu ne tikai latviešu valodā, literatūrā, vēsturē utt., bet
arī veidojot jūsos pamatvērtības un principus, kas jūs
pavadīs visu mūžu. Esam centušies iemācīt jums būt
strādīgiem, palīdzošiem, dodošiem, žēlsirdīgiem pret
līdzcilvēkiem, varbūt pat reizēm pašaizliedzīgiem. Mūsu
cerība ir, ka lietosiet šīs vērtības, veidojot ne tikai savu
nākotni, bet arī ietekmējot vidi, kurā dzīvojat.
Rainis ir rakstījis:
Vēro, ko vari,
Tādu darbu dari.
Vēro, kas esi,
Tādu labu nesi.
Ar to viņš domāja - piestrādājiet, lai pazītu sevi un savas
spējas. Lietojiet tās spējas, ko Dievs jums devis, un tās
pamatvērtības, ko šī skola ir centusies jums iemācīt, lai
darītu labu pasaulē! Ja viens ko labu dara, tad otrs

Atbalstiet Vašingtonas draudzi ar saviem iepirkumiem!
Kad iepērkaties Amazon, lietojiet smile.amazon.com,
izvēlieties “Latvian Evangelical Lutheran Church of
Washington DC” kā labdarības organizāciju, ko vēlaties
atbalstīt, un no katra kvalificēta pirkuma AmazonSmile
Foundation noziedos 0,5% mūsu draudzei! Paldies!

Sekojiet līdzi mūsu Baznīcas darbam
un notikumiem latviešu sabiedrībā:
www. dcdraudze.org
www.lelbal.org
www. lelba.org
www.latviesi-dc.org
kā arī Facebook:
www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019
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Tuvāku informāciju varat saņemt no prāv. Anitas, kuŗas vadībā DD2019 Rīcības
komiteja cītīgi strādā, lai sagādātu vietu un laiku katram dalībniekam visu
iemīļotajā Katskiļu nometnē baudīt ATELPU,
piedzīvot Mieru dabā, Mieru Dievā!

Īsziņas Vasara 2019

REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2019
Draudžu Dienu dalības izmaksas:
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)
Vienai personai
$125 uz visām četrām dienām
$100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)
$85 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)
$55 par vienu dienu
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
No 12-18 gadiem $25
NAKTSMĀJAS
Istabu maksas ir starp $50 - $70 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Nometnes saimnieci (518) 589-4167
vai katskilunometnerezervacijas@gmail.com
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam nokārtot istabas maksu pie Draudžu Dienu reġistrācijas.
Guļamvietas ir arī pieejamas Nometnes mītnēs sazinoties ar Vilni Ori 215-353-0507.
Istabas ir arī pieejamas DV īpašumā “ROTA”: https://rotalodge.org
Tannersville pilsētā arī pieejamas vairākas viesnīcas. Viena no tām ir:
Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY 12485; tālr.: (844) 201-4478
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Albany, Newburgh vai JFK lidostā.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pieteikšanās veidlapa:
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________
Adrese __________________________________________________________________________
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________
Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam:
Vilnis Ore
1060 Shady Lane Harleysville,
PA 19438
(215) 353-0507; vilniskore@gmail.com
čekus rakstīt uz LELBA vārda ar piezīmi DD 2019
(Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019 un
draudzēs pēc pieprasījuma)
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