
      Filadelfijas latviešu        Draudzes Ziņas 

   Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze     
  301 N. Newtown Street Road                    2022. g. janvāris - februāris - marts 
  Newtown Square, PA 19073 
          610-353-227 

      Māc. Gija Galiņa 
 
     

16. janvāris    Dievkalpojums                           plkst. 11:00 

23. janvāris    Dievkalpojums        plkst. 11:00 

  30. janvāris    Dievkalpojums                plkst. 11:00 
     Seko māc. Gijas garīgo pārdomu cikls  
    

6. februāris    Dievkalpojums         plkst. 11:00 
 
13. februāris    Dievkalpojums        plkst. 11:00 

20. februāris   Dievkalpojums ar dievgaldu      plkst. 11:00 

27. februāris    Dievkalpojums         plkst. 11:00  
     Seko draudzes gada sapulce 

  6. marts     Plkv. Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums    plkst. 11:00 

13. marts            Dievkalpojums ar dievgaldu      plkst. 11:00 

20. marts   Dievkalpojums         plkst. 11:00   

27. marts    Dievkalpojums         plkst. 11:00 
       Seko māc. Gijas garīgo pārdomu cikls 
 

3. aprīlis   Dievkalpojums        plkst. 11:00 

10. aprīlis            Dievkalpojums ar dievgaldu-Pūpolu svētdiena    plkst. 11:00 

 

 

 

 

Ja kalendārs būtu jāmaina Covid apstākļu dēļ, to Jums paziņosim caur e-

pastu vai pa telefonu tiem kam nav datori. 



 

 

Draudzes mācītāja – Gija Galiņa 
   
Ar mācītāju Giju Galiņu var sazināties: telefons  - mobilais : 206 - 696 – 9535 
                                                       e-pasts - gijagalins@gmail.com 
                                                                           
                                                 Mācītājas runas stundas  
Katrā laikā, iepriekš sazinoties ar mācītāju. Mācītāja labprāt jūs sastaps draudzes nama 
birojā, ciemos, vai citūr, kur nepieciešams. Ja jums nepieciešams satikt mācītāju slimības 
gadījumos un citās dzīves situācijās lūdzu zvaniet, un viņa jums palīdzēs iespēju robežās! 
   
    Draudzes priekšniece               Ruta Ore 610-287-3845  orefam@verizon.net           
    Kasieris                                 Juris Baidiņš     302-478-7065  jbaidins@yahoo.com 
    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman 856-489-1615    
    Skolas administrātore             Silvija Mežgailis 610-277-8072  
    Pērminderu koordinatore  Māra Buks  610-383-5972 

  Draudzes Ziņas  Mudīte Jansons  610-647-8162  mkjansons@yahoo.com 

 Andra Zvārgulis   610-458-5274 
 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org 
 
                                 

Bībeles stundas 
 
Bībeles stundas notiksies katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst. 11am. 
 
2. februārī - Izlasīt Mateja ev. 4: 12 - 25  
 
2. martā -    Izlasīt Mateja ev. 5: 1 - 16 
 
6. aprīlī -     Izlasīt Mateja ev. 5: 17 - 26 
 
4. maijā -    Izlasīt Mateja ev. 5: 27 - 48 
 

              Aicinu ikvienu, kuram interesē piedalīties Bībeles stundās. 

 
 

Garīgo pārdomu cikli notiks katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma. 

 
30. janvārī - turpinām pārrunāt par sievietēm, kas ir pieminētas Kristus ciltskokā. Janvāra mēnesī 
runāsim par Rāhāba. Stāsts par Rāhāba var atrast Vecajā derībā, Jozuas grāmatā 2:1 - 24  
 
27. februārī - Rute – Rutes stāsts ir atrodams Rutes grāmatā 
 
27. martā - Batšeba – 2. Samuēla grāmata 11. un 12. nodaļa, 1. Ķēniņu grāmata 1. nodaļa 
11-21, 28-31, 1. Ķēniņu grāmata 2. nodaļa 13-21, 1. Laiku grāmata 3. nodaļa 5-8 



Dievs aiz muguras 
 

Kungs, Tu esi mani izlūkojis un izzinājis, 
Tu zini, kad sēžos un kad ceļos, 

Tu noproti manas domas no tāluma, 
manu došanos un manu apmešanos Tu izvētī, 

visi mani ceļi satek pie Tevis, 
vēl vārds nav nācis man uz mēles – 

redzi, Kungs, Tu visu jau zini. 
Tu nāc man aiz muguras un aizstāj priekšā, 
un uzliec man Savu delnu. Psalms 139; 2 - 5 

 
Jaunā Gada slieksnis ir pārkāpts, bet vai kaut kas ir izmainījies mūsu dzīvē, vai mēs jūtamies 
iedvesmoti uzsākt kaut ko jaunu un neparastu, jeb iedvesmu darīt jaunas lietas. Ko tad mēs 
vēlamies īstenot jeb paveikt šogad? Tas protams prasa ieklausīšanos sevī, tikai tā mēs varam 
atrast to, kas ir tas būtiskais, ko tad mēs gribam īstenot šajā gadā.  
 

Un mums pa spēkam ir viss, kam ticam. 
Neļausim sevī ielaist šo mazticību, jeb šaubas, kas tik bieži apstādina mūs, ka mēs nespējam 
īstenot to, ko gribam.  Ir daudzas idejas, ko mēs varam pasmelties no citiem un viena no 
idejām, ko es atradu bija aicinājums smaidīt. Mēs varētu jautāt, kā tas jau nav darbs un kā 
smaidīšana var iespaidot manu jeb citu dzīves. Saprast, ko nozīmē smaidīt man palīdzēja 
saprast viena cilvēka pieredze, kurš stāstīja, ka savos meklējumos viņš bija atradis klosteri, kur 
mūki palīdz izveseļoties. Bet lai nokļūtu šajā klosterī nebija nemaz viegli, tur nevarēja piebraukt, 
tur pat nebija mūļu, kas tevi uznesa augšā kalnā, vienkārši vajadzēja iet kājām. Dažs labs, jau 
uzdeva pusceļā, bet vēlēšanās atrast veselības noslēpumu uzvarēja. Kas tad bija mūku 
ārstēšanās metode, tas atklājās uzdevumā smaidīt un ja cilvēks nesmaidīja, tam bija jānes 
ūdens spaiņi no kalna strauta. Laika gaitā nēsājot šos ūdens spaiņus cilvēki sāka smaidīt. Kristus 
jau arī mums bieži saka, priecājaties, bet kā tad mēs atbildam uz šo Viņa aicinājumu, priecāties.  
 139 psalma rindas apraksta Dievu, kā visuzinātāju un visu valdnieku. Tātad Dievs ir 
visuzinātājs, jo Viņš ir tas, kas redz un pārzina katru mūsu soli. Interesanti, vai izmainītos mūsu 
dzīve, ja mēs zinātu, ka katru mūsu soli novēro kāds cilvēks, jo bieži vien mēs nepieļaujam šo 
domu, ka Dievs var nepārtraukti mūs uzlūkot. Protams, ja mēs to zinātu, ka kāds nepārtraukti 
mūs novēro, tad droši vien mūsu ikdiena būtu citādāka. Bet katrs cilvēks uz tādu novērošanu 
reaģētu atbilstoši savai dabai. Bailīgie kļūtu vēl bailīgāki un nedrošāki. Bet ātrsirdīgie varbūt 
censtos sevi apvaldīt, jo svešai acij mēs nekad nevēlamies atklāt savu negatīvo būtību. Jeb 
varbūt izvēlētos melu stratēģiju, ka mēs nesakam patiesību, jeb meklētu ataisnojumus savām 
negatīvajām rīcībām, tātad neuzņemoties atbildību par nodarīto. Vai mēs varētu iejusties Orvela 
grāmatas “1984“ varoņu ādā, kad tu nepārtraukti tieci novērots. Bet šādai novērošanai līdzi nāk 
negatīvā pieskaņa, jo novērotājs sagaida konkrētas rīcības un runas, tādā veidā atņemot cilvēka 
personības būtību un nepieļaujot nekādu personīgo pārmaiņu. Pat domas kļūst bīstamas šādā 
situācijā. Jo cilvēkam tiek atņemta šī brīvība domāt, jo pastāv bailes par iznākumu. Atņemot 
cilvēkam brīvību izteikt savas patiesās domas, mēs redzam, kā tādā situācijā cilvēks tiek 
pakāpeniski iznīcināts un pārvēršās par paklausīgu marioneti, kas dara tikai to, ko viņam pavēl.  

 
Bet Dievs nenovēro ar nolūku, lai mūs ierobežotu, jeb atņemtu brīvību, 

 Viņa novērošanai ir cits mērķis. 



Ja Dievs uzlūko mūs tagad, ko Viņš tur redzētu? Mums nav jāslēpjas, jeb jāizliekas, jo Viņš jau 
zin visu, jo Viņš ne tikai uzlūko, Viņš savā skatā iet dziļāk, Viņš izlūko un izzina. Viņš redz un 
pazīst mūsu domas, bet Viņš tās neierobežo, kā arī mūsu rīcību, vai domas, Viņš ļauj mums 
paturēt šo savu brīvību. Un man likās interesanti, ka psalma autors uzsver, ka Dievs nāk mums 
aiz muguras. Tā ir pavisam cita perspektīve, Dievs aiz muguras, jo mēs esam pieraduši 
iedomāties Viņu, kas iet mums pa priekšu, sagatavojot mūsu ceļu, jeb pasargājot mūsu ceļā. 
Bet neskatoties uz to, ka Viņš ir aiz muguras, Viņš ir spējīgs uzlikt savu delnu un mūs aizsargāt. 
Varbūt šī vīzija par Dievu aiz muguras mums grib atklāt kaut ko būtisku, ka Viņš lauj mums šo 
brīvo izvēli, Viņš pazīst mūsu domas, un Viņš neiejaucas, bet ļauj mums iet šo savu ceļu pašiem. 
Bet vai tas atbrīvo mūs no atbildības Dieva priekšā? Protams, ka nē.  
 

Mēs nevaram aiziet šajā ceļā tik tālu, ka mēs aizmirstam, ka Viņš vienmēr  
ir aiz mūsu muguras. 

To, ka mēs nespējam noslēpties no Dieva atklājas arī Jeremijas grāmatā, “ Vai var kur kas 
paslēpties kādā slepenā vietā, ka Es to neredzētu?- saka tas Kungs. “ Vai ne Es tas 
esmu, kas piepilda debesis un zemi?”- saka tas Kungs.” (23:24) Bet mums jāatceras, ka 
Dievs nav bargais novērotājs, kurš vēlas mūs pieķert nedarbos, jo Viņa klātesamība ir mīlestības 
pilna, Viņš tikai grib mums palīdzēt. Kad mēs to sapratīsim mēs spēsim uztvert arī šo atšķirību, 
kā ir, kad mūs novēro svešinieks, jeb kāds, kas mūs mīl. Viņa klātesamība parasti izpaužas 
daudzos veidos. Un Viņš saka, “ Es esmu kļuvis izzināms tiem, kas pēc Manis nejautāja, 
Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un pagāniem, kas manu vārdu nepiesauca, saku 
Es: “ Še Es esmu! - Še Es esmu!” Es izstiepju cauru dienu savas rokas pret 
nepaklausīgu, pretspriedzīgu tautu, kas seko savām pašas domām pa nelabu ceļu.” 
(Jes 65:1,2)  

 
Varbūt tāda uzruna ir vajadzīgs mums, lai mūs iedvesmotu jaunām idejām un domām  

un tas varētu palīdzēt īstenot tos sapņus, ko mēs esam iecerējuši. 
Ķeltu tradīcijās var atrast vienkāršas lūgšanas, tur ir redzama šī Dieva klātbūtnes apzināšana, 
kas ir palīdzoša veikt to ko mēs daram savā ikdienā, varbūt pavisam vienkāršas lietas un šajā 
vienkāršībā mēs arī atrodam šo pamatu priekam. Varbūt arī mums ir vērts pārdomāt, vai mēs 
spējam atrast šos vienkāršos vārdus, lai katrā brīdī spētu sarunāties ar Dievu. Un Viņš to arī 
gaida, jo Viņš mums teica, še Es esmu. Un jauno gadu iesākot mēs arī gribam lūgt šo vienkāršo 
lūgšanu. 
 
 

“Es esmu uz Tava ceļa, ak Dievs, 
Un Tu esi manos soļos. 

Svētī priekš manis, ak Dievs, 
Zemi zem maniem soļiem, 

Svētī priekš manis, ak Dievs, 
Taku, kur man jāstaigā.” 

 
          

Gija Galiņa 
 

 



Sv. Jāņa draudzes īsziņas 
 
 
Ar pašreizējo Covid omicron izplatību, draudzes 
valde ir vienprātīgi nolēmusi atcelt turpmākos 
kafijas galdus. Klātienes dievkalpojumi ir vēl 
ieplānoti mūsu kalendārā, bet jebkurā laikā var 
mainīties. Lūdzu nāciet uz baznīcu tikai ja esat 
veseli un neesat pēdējā laikā bijuši tuvā 
kontaktā ar Covid sirgstošu cilvēku. Lūdzam 
sekot e-pastā sūtīto informāciju par maiņām. 
 
 

  Pateicība 
Pateicamies par savākto ēdienu un citiem piederumiem ko aizvedām uz 

St. Mark’s ēdiena skapi – saziedojām 35 konservju kannas (augļi, zupas, 

saknes, tuna), 35 kastes ar makaroņiem un rīsiem, 9 burkas ar riekstu 

sviestu, kafiju, tēju, 6 zobu birstes ar zobu pastu, ziepes un šampūnu, veļas 

un trauku ziepes, šokolādes un vēl citu! Paldies par jūsu devību!  

Pateicamies tautas deju kopai, Dzirkstelei, par egles uzstādīšanu un 
izpušķošanu. Baznīca bija skaisti dekorēta Ziemassvētku laikā pateicoties  
Marutai Bergai un Intai Eckerson. Un šogad, lielā egle pie baznīcas ieejas 
durvīm bija greznota ar lampiņām un skolas paštaisītām dekorācijām 
pateicoties Artai Reikmanei, Kristapam Rimeicānam un skolas saimei! 
Betlēmes gaismiņa mirdzēja svecīšu dievkalpojumā pateicoties Mežgaiļu 
ğimenei; tā tika padota tālāk svētvakarā sapulcējušajiem Dievludzējiem kamēr 
dziedājām “Klusa nakts, svēta nakts.” Svētvakara svecīšu lukturīši vizuļoja 
ārpusē ap baznīcu pateicoties Liziņu ğimenei. Svētku gaišums ir mirdzējis ap 
mums visu Ziemassvētku laiku - turēsim to mūsu sirdīs!  
 
Draudzes gada pilnsapulce  

Draudzes gada sapulce ir plānota 27. februārī tūlīt pēc dievkalpojuma. 
Ja tas būtu jāmaina covid apstākļu dēļ, to Jums paziņosim caur e-pastu. 
Sapulcē būs mācītājas pārskats, kā arī  priekšniecības un draudzes darbinieku 
pārskati ieskaitot budžeta pārskatu un 2022. gada budžeta pieņemšana.  

 
Šogad no valdes aiziet mūsu kasieris, Juris Baidiņš, kā arī priekšnieces 

vietnieks, Andrejs Liziņš un ilggadīgā valdes locekle, Mudīte Jansons, jo viņu 
sešu gadu termiņi ir aptecējuši. Pateicamies viņiem par kalpošanu! Un 
beidzot, ir jāpārvēl draudzes priekšniece uz vienu gadu. Valde aicina pieteikt 
kadidātus priekšniecei Rutai Orei jeb priekšnieces vietniekam, Andrejam 
Liziņam. Nāciet strādāt mūsu draudzes valdē lai varam turpināt darbību. 

 
 



 

IN MEMORIAM 
 

Dieva mierā aizgājuši mūsu draudzes locekļi 
 

RUTA BIRUTA RAMANIS, dzimusi Miķelsons 

dzimusi 1931. g. 22. septembrī, Allažos 
                               mirusi 2021. g. 20. novembrī, Chester, Ņudžersijā   

 
                               Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos pavasarī    
 

OJĀRS RAMANIS 
                                              dzimis 1923. g. 25. augustā, Rīgā  
                                  miris 2021. g. 20. decembrī, Chester, Ņudžersijā 

 
                                Urna tiks apglabāta Katskiļu Brāļu kapos pavasarī 
                                                           kopā ar sievu, Rutu 

 
ANDREJS BAIDIŅŠ 

                            dzimis 1930. g. 16. decembrī Dauguļu pagastā “Gāŗšāš” 
                                miris 2021. g. 25. novembrī, Vilmingtonā, Delaverā 

                                                                

                                                                        Mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod . . . 
 

           *     *     *     *     *     * 
 
        Sveicam janvāra, februāra un marta draudzes jubilārus  
 
Janvārī: Pēteris Āns, Juris Baidiņš, Juris Balodis, Inta Grunde, Emma Klimanskis,  
Gunta Melbārdis, Andris Mežgailis, Ruta Ore, Patricija Plotnieks, Olafs Rozenbergs, 
Ilga Veisbergs 

 
Februārī: Aleksa Akkerman, Aida Bērziņš, Laila Gansert, Andris Grunde, Skaidrīte Kalniņš, 
Ēriks Mežgailis, Tija Budkēvics, Silvija Šturms 

 
Martā: Velta Aldiņš, Maruta Bergs, Pēteris Bērziņš, Diana Daiga, Māra Butnere,  
Vineta Lacek, Ilmārs Stiebris, Rita Ramanis, Jānis Zvārgulis 
 

                                                                                   Vēlam Dieva svētību! 

 

 



Apsveicām Emmu Klimanski viņas          

100 gadu dzimšanas dienā ar Baibas Akkerman, 

mūsu dāmu komitejas priešknieces, cepto svētku 

kliņğeri. 

Vēlam Klimanska kundzei labu veselību, prieku un 

Dieva svētību nākamos gados.  

 

               Daudz baltu dieniņu! 

 

 

 

 

Gaismiņa spīd 

Skolas eglītē visu vakaru gaismiņa spīdēja! Tā spīdēja kad lukturī ienesa dievnamā 

ceļojošo  Miera gaismu un vēlāk no tās aizdedzinājam katrs savu sveci. Tā spīdēja kad 

bērni lasīja bibeles tekstus un kad klausījamies arfas un altvijoles maigās skaņas. Tā 

spīdēja kad visi izgājam ārā un dziedājam ap apgaismotu eglīti pie baznīcas durvīm. Un, 

tā gaiši, jo gaiši spīdēja kad bērni skaitīja pantiņus, dziedāja un spēlēja instrumentus 

Ziemassvētku vecītim.    

Skola tagad notiek ar zoom un satiekas klātienē tautas dejām un projektiem. Izlaidums 

būs 22. maijā un visi mīļi gaidīti. 

       Silvija Mežgailis 

 

Grāmatas gaida lasītājus  

Varbūt Tev ir kāda latviešu grāmata ko esi lasījis pēdējā laikā un Tu gribi ar to dalīties 

ar citiem.   Sarīkojumu zālē ir atkal grāmatu izmaiņas galds.  Vari paņemt grāmatu, 

izlasīt, dot tālāk, vai paturēt sev.  Ja Tev ir grāmatas ar ko gribi dalīties, vari atnest un 

nodot lasīšanai.  Ja grāmatu gribi atpakaļ, lūdzu ieraksti vārdu un pievieno zīmīti, ka 

vēlies grāmatu atpakaļ.  

Ja ir kādi jautājumi, sazinies ar Māru  610-383-5972, maritebu@verizon.net 

 

mailto:maritebu@verizon.net


Piparkūka cepšana 
 

Kā parasts, decembra sākumā sanācām kopā lai ceptu piparkūkas ar ko  
iepriecināt mūsu draudzes vecākos locekļus.  Dažas ieradāmies ar mīklu,  
mīklas rulli, pannām un dekorācījām. Citas nāca palīdzēt ar rullēšanu,  
veidošanu un cepšanu. Drīz vien pannas pildijās piparkūkām, tās cepās 
un visa telpa smaržoja ar tik ierasto svētku smaržu.  
 

 
 

Uz galdiem bija kaudzes ar piparkūkām, likās, ka esam sacepušas tūkstošiem.   
Salikām piparkūkas maisiņos, daļu iepakojām ko nosūtīt pa pastu. Vecākie draudzes 
locekļi saņēma svētku sveicienus un piparkūku maisiņu. Aizgājām mājās nogurušas, bet 
priecīgas par padarīto darbu.  

Gaidīsim arī tevi decembrī kad atkal cepsim piparkūkas. 

 

 

Cepšanas komanda – Ruta Ore, māc. Gija Galiņa, Māra Celmiņa, Gunta Melbārde, Inta 

Eckerson, Māra Buks, Silvija Mežgaile, Mudīte Jansone 



Ziedojumi draudzes darbam – 2021 g. 31. oktobrim – 2022 g. 5. janvārim 
 
Ziemsvētku ziedojumi: $2330. 
Līdz $51.  

Ruta Abrants,  Baiba Akkerman, Māra Buks, Ieva Bundža, Harry & Inta Eckerson, Ināra Gerliņš,  
Robert Lārmanis, Gunta Melbārdis,  Inese Mikus, Māra O’Brien, Patricija Plotnieks, Beatrise 
Puriņš  
 
$100. -   

Baiba Akkerman,  Juris Baidiņš,  Aida Bērziņš, Uldis & Diana Daiga, Sandra Dolan, Mudīte 
Jansons,  Ivars & Silvija Mežgailis, Vilnis & Ruta Ore, Ilmārs & Aina Stiebris,  Silvijs Šturms,  
Juris & Adeline Teteris  
 
$150 - $300.  

Roberts & Dagnija Rūsis, Fred Strobel, Anthony & Baiba Vasys, Jānis & Andra Zvārgulis 
 
Draudzes Darbam : $10,150. 
$100. - $240. 

Debbie Shmalcs, Anthony & Baiba Vasys 
 
$940.  -  māc. Ieva Dzelzgalvis 

 

$8,870. -  Harry & Inta Eckerson 

 

Fred Jones piemiņai : $ 900.  - vēl ienākušie ziedojumi; Kopā ir saziedots $9,020.  

Melbārdis ģimene,  Arlene Twaddell  
 

Ruta Ramanis piemiņai : $5,770. 

Ramaņu ģimene, Baiba Akkerman, Aida Bērziņš, Ieva Bundža, Mudīte Jansons, Gunta Melbārdis, 
Ivars & Silvija Mežgailis, Uldis Vilciņš 
 

Ojāra Ramanis piemiņai : $5,100.    

Ramaņu ģimene, Mudīte Jansons, Uldis Vilciņš  
 

Andreja Baidiņa piemiņai: $1440.   

Baiba Akkerman, Aida Bērziņš,  Aivars Celmiņš, Sandra Dolan, Jean Faddis, Elizabeth Green, 
Aija Gotti & ģimene, Mudīte Jansons, Vija Jones, Aivars Krasts, Gunta Melbārdis, Vilnis & Ruta 
Ore, Mirdza Rošāns, Velga Rukuts                                                                          
 

 
Paldies visiem ziedotājiem! 

Juris Baidiņš, kasieris 
 

 

 



The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Please See the Back Page for Information  

on Upcoming Worship Services  

 

Our Safety Precautions. We are observing appropriate covid safety measures as 

recommended by the CDC and local health authorities.  At this time, we plan to 

continue weekly services while requiring masks both in the Church and in the 

social hall.  However, we will limit socializing after the service by suspending our 

usual “coffee and sandwiches” hour.  If there are any further changes to our 

schedule, we will notify you through e-mail.  Thank you for your understanding 

and cooperation. 

 

We Are Thankful. We are thankful that our regular services and mission continue 

despite the many challenges that we all face.  On December 18, we had a lovely 

evening service where our school children and congregants received a flame 

originating in Bethlehem as a symbol of Christ’s message of peace, love and 

harmony. We also enjoyed our annual ecumenical Christmas concert on December 

19.  In keeping with our mission to help others, we collected many items to donate 

to a local Methodist church’s food pantry.  And we are most sincerely thankful for 

all of you who continue to participate in our Church’s life. 
 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     * 

 

With deep sorrow, we note the passing of three congregation members. 

 

Ruta Ramanis  (September 22, 1931 – November 20, 2021) 

 

Andrejs Baidins  (December 16,1930 – November 25, 2021) 

 

                              Ojars Ramanis  (August 25,1923 – December 20, 2021) 

 

 

                     We extend our heartfelt sympathy to their families and friends. 

 

Select your language:          Latvian        English 

         



 

 

Worship Services 
January 16 through April 10, 2022 

 

 
We currently plan on having our regular Sunday services at 11 o’clock from            

Sunday, January 16 through Palm Sunday, April 10.  (Information on later 

dates will be announced in our next newsletter.) 

 

•  Please note that Holy Communion will be offered on February 20, on 

March 13, and on April 10.  

 

• We plan to hold our Annual Meeting, with an overview of 2021 as well as 

church board member elections, after the February 27 service. 

 

• Latvian war hero Oskars Kalpaks will be honored during the March 6 

service. 

 

If any changes arise due to the ever-evolving covid situation, we will let you know 

through an e-mail notification.   

 

Thank you for your continued support during these difficult times 

 


