Filadelfijas latviešu
Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073

Draudzes Ziņas
2018. g. februāris - marts

610-353-2227

Māc. Ieva Dzelzgalvis

4. februāris

Dievkalpojums

plkst. 11:00

11. februāris

Dievkalpojums

plkst. 11:00

18. februāris

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
seko draudzes gada sapulce

pklst. 11:00

25. februāris

Dievkalpojums

plkst. 11:00

O. Kalpaka atcere

plkst. 11:00

4. marts

seko Draudzīgais Aicinājums
māc. Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda izloze

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

seko pusdienas – studenšu korporāciju locekļu izkārtojumā un filma
Māras Pelēces dokumentāla filma par 5 mūzikas ansambļiem – Trīs no Pārdaugavas, Akacis,
Ilmārs Dzenis, Bob and the Latvians, Čikāgas Piecīši – intervijas un skati no koncertiem.
11. marts

Dievkalpojums

plkst. 11:00

18. marts

Dievkalpojums

plkst. 11:00

Pankūku brokastis pirms Dievkalpojuma – 10:00

Dievkalpojums Vilmingtonā ar Sv. Vakarēdienu

seko kafijas galds

plkst. 3 pp

Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt 261
25. marts

Pūpolu svētdiena

plkst. 11:00

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

valdes ievešana amatā

29. marts

Zaļā Ceturtdiena

plkst. 2 pēcpusdienā

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
30. marts

Lielā Piektdiena

plkst. 7 vakarā

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
1. aprīlis

Kristus Augšāmcelšanās Svētki

plkst. 7:30

Lieldienu Dievkalpojums

seko Lieldienu brokastis – groziņu veidā

_____________________________________________________________________________
Atzīmēšanai kalendāros: sestdien 28. aprīlī plkst. 3 os - Koncerts - pianists Andrejs Osokins un dziedātaja Katrīna Gupalo
piektdien 4. maijā - Balto galdautu svētki - Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadiena

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis
Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu

piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.

BRĪVDIENA ir pirmdiena

Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons - mobilais :
803-431-6071
mājas
410-441-8039
e-pasts: ieva_dts@yahoo.com
Draudzes priekšnieks
Vilnis Ore
Kasieris
Juris Baidiņš
Dāmu komitejas priekšniece Baiba Akkerman
Skolas administratore
Silvija Mežgailis

215-353-0507 vilnis.ore@verizon.net
302-478-7065 jbaidins@yahoo.com
856-489-1615
610-277-8072

Baznīcas telefons: 610-353-2227
Baznīcas WEB SITE: www.latvianluthchurchphila.org
BĪBELES STUNDAS:

21. februāris plkst. 11:00
21. marts plkst. 11:00

*

*

*

*

*

*

Paldies par poinsetijām
Māc. Ieva, Ruta Abrants, Baiba Akkerman, Aida Bērziņš, Andrejs Brošs, Māra Celmiņš, Ināra Gerliņš,
Andris Grunde, Mudīte Jansons, Vija Jones – vecāku piemiņai, Otto Liepins – vecāku piemiņai,
Austra Mežaraups, Silvija Mežgailis, Ruta Ore, Mudīte Pizzini, Ieva Politzer, Aina Stiebris, Baiba Vasys,
Andra Zvārgulis.

Ar poinsetijām tika izgreznots mūsu Dievnams
Ziemsvētku vakara Dievkalpojumam.

Draudze pateicās visiem kas uzliek ziedus uz altāra mūsu Dievkalpojumiem. Reizēm draudzes locekļi
to dara lai pieminētu kādu kas ir aizgājis mūžībā vai atzīmētu kādu jubileju.
Ja vēlaties kādu svētdienu uzlikt ziedus uz altāra lūdzu sazinaties ar Māru Buks (610)-383-5972

SVEICAM FEBRUĀRĪ UN MARTĀ DZIMUŠOS DRAUDZES LOCEKĻUS
Februāri: Ausma Abrams, Aleksa Akkerman, Aida Bērziņs, Laila Gansert, Andris Grunde,

Skaidrīte Kalniņs, Edvīns Krams, Arvīds Mežgailis, Ēriks Mežgailis,Tija Budkēvics, Silvija Sturms
Martā: Velta Aldiņs, Maruta Bergs, Pēteris Bērziņš, Andrejs Brošs, Diāna Daiga ,Māra Butners,

Vineta Lacek, Spodra Līdums, Ilmārs Stiebris, Rita Ramanis, Jānis Zvārgulis

VĒLAM DIEVA SVĒTĪBU !

Reizi pa gadu mūsu draudzes vīrieši rīko pusdienas. Viņi paši izplāno, gatavo un pasniedz
pusdienas, kā arī nomazgā traukus pēc tam. Šinī dienā dāmām nav atļautas iet virtuvē. Līdz
šim neviena dāma nav sūdzējusies par to. Šogad tēma bija “Eagles tailgating” sakarā ar
Filadelfijas futbola kommandas lieliskiem panākumiem. Baudījam vistu spārniņus trijās dažādās
mērcēs, kā arī vācu desas, dažādus salātus un, protams, bagātīgo saldo ēdiena izvēli.
Galvenajam pavāram Gunāram Foldatam bija vesela grupa vīriešu kas nāca palīgā. Dāmas vēl
ilgi sēdēja pie galdiem un “klačoja”, jo nebija jāraizējās par visu satīrīšanu.

Sirsnīgs paldies mūsu draudzes vīriešiem !

- Baiba Akkerman

Draudzes pilnsapulce un vēlēšanas
Tuvākā nākotnē, 18. februārī pēc dievkalpojuma, būs mūsu gadskārtējā Draudzes pilnsapulce.
Kā vienmēr, ievēlēsim Valdes priekšnieku (uz vienu gadu) un trīs Valdes locekļus (parasti uz trim
gadiem). Pēc statūtu likumiem, Valdes locekļi nevar kalpot vairāk nekā sešus gadus pēc kārtas.
Un tādēļ, pašreizējais Valdes priekšnieks, Vilnis Ore, vairs nevar kandidēt amatam.
Valdes locekļi, ja kalpojuši mazāk nekā sešus gadus no vietas, var pārvēlēt – t.i. lai turpinātu
kalpot Valdē. Vēlam atgādināt, ka jebkurš Draudzes loceklis drīkst kandidēt vai nominēt kādu
citu Valdes amatam. Paldies par Jūsu līdzdalību mūsu Draudzes dzivē.

Pataupiet šos datumus – “Save the Date”
 Piektdien – 4. maijā – Balto galdautu svētki
Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadiena.
 Sestdien 19. maijā – Sv. Jāņa draudzes utenis – plkst. 8
no rīta līdz 1:00 pēcpusdienā. Draudzes locekļi var ziedot
visādas mantas, bet tikai ne drēbes.
Lūdzu sazināties ar Rutu vai Vilni Ore, vai Intu Eckerson par sīkāku informāciju. Mantas var vest
uz baznīcu sākot pēc Lieldienām un lūdzu atzīmēt ka mantas ir Utenim.
Sestdien 20. oktobrī - Sv. Jāņa draudzes 125 gadu pastāvēšanas Dievkalpojums
ar Archib.Laumas Zušēvicas piedalīšanos

KLAVIERU UN VOKĀLĀS MUZIKAS KONCERTS
ANDREJS OSOKINS UN KATRĪNA GUPALO
Divi brīnišķīgi un izcili latviešu muziķi – virtuozais pianists, starptautisko konkursu laureāts
Andrejs Osokins un apburošā dziedātāja Katrīna Gupalo uzstāsies sestdien 28. aprīlī, plkst. 3os
Sv. Jāņā baznīcā ar muzikāli daudzveidīgu koncertu. Latvijas simtgadei par godu, ievērojamie
jaunie mākslinieki ir izveidojuši speciālu programmu savai pirmai ASV koncertu tūrei latviešu
sabiedrībai. Koncertos skanēs krāšņi latviešu muzikas skaņdarbi no klasikas līdz mūsdienai, kā
arī vairākas amerikāņu muzikas pērles.

Tūri organizē Latviešu biedrības TILTS Muzikas nozare Amerikas latviešu apvienība.

Lieldienu Lillijas
Lieldienu lillijas var pasūtīt pierakstoties sarakstā sarīkojuma zāle vai zvanot:
Mudītei Jansons 610-647-8162 cena $8. –

Arī šogad lillijas kā parasts tiks lietotas mūsu dievnama dekorēšanai Lieldienu rīta
Dievkalpojumam.

Paldies par atbalstu !

Latvian American Shipping Line savāks pakas Sv. Jāņa draudzes īpašumā
Sestdien, martā plkst. 1os pēcpusdienā.

Foto: Baiba Akkerman

“Katru gad’ no jauna…”
Viena no mūsu filadelfiešu visskaistākajām svētku tradicijām ir gadskārtējie Filadelfijas latviešu koncertkoŗa
Ziemsvētku koncerti, diriģentes Guntas Plostnieces vadībā. Turpinot Filadelfijas latviešu baptistu draudzes sen
iesākto un ilgus gadus jauki uzturēto tradiciju, laikiem un apstākļiem mainoties, šie koncerti pēdējos gados ir
kļuvuši par divu draudžu kopīgu pasākumu. Tagad, kā zināms, katru otru gadu koncertu rīko Sv. Jāņa draudze
savā dievnamā. Kā senāk, tā arī šogad, 3. decembrī, koŗa kodols bija baptistu draudzes koŗa dziedātāji, kam bija
pievienojušies Sv. Jāņa draudzes dziedātāji, kā arī viesi solisti un instrumentālisti (pat no tālienes—kā jau parasti,
kad Gunta kaut ko rīko, ģeografiskie attālumi nav no svara!). Klausītāji šiem koncertiem nekad netrūkst. Arī viņi
bieži mēro lielus attālumus, lai būtu klāt. No citu gadu pieredzes visi zina, ka, Guntas rokās, mākslinieciskā
kvalitāte būs augsta, ka piedāvātā programma būs interesanta un ka noteikti būs sagaidāms kaut kas neparasts,
agrāk nedzirdēts.
Šoreiz jaunais—“nedzirdētais”—bija džeza ansambļa iekļaušana svētku koncerta programmmā. Bez
“tradicionālākiem” koŗa gabaliem un draudzes kopdziesmām, dabūjām dzirdēt arī pazīstamas Ziemsvētku
dziesmas ļoti netradicionālos džeza ritmos un neparastu instrumentu skanējumā. Jāsaka, ka klausītāji skaisti
“iesila” un ar siltiem aplausiem izrādīja savu sajūsmu ansamblim un tā vadītājam Andrew Puntelim. Šī ansambļa
dalībnieki nebija latvieši, bet šī nebija viņiem pirmā tikšanās ar latviešu publiku. Kā Andrew Puntelis paskaidroja,
uzrunājot koncerta klausītājus skaistā latviešu valodā, ansamblis (kam ir latvisks nosaukums—“Četri vēji”) tika
noorganizēts un pirmo reizi uzstājās tieši latviešiem—sakarā ar Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 125. jubilejas
sarīkojumu pagājušo pavasari, kad tas pavadīja Jūliju Plostnieci biedribas jubilejas koncertā.
Jūlija ar savu ierasto profesionālitāti piedalījās arī šajā Ziemsvētku koncertā ar solo dziedājumiem. Tāpat arī
Astrīda Rudolph. Īpaši šim svētku koncertam ansamblis “Četri vēji” bija paplašinājis savu sastāvu, pieaicinot arī
“draugus”, tikpat talantigus un interesantus instrumentālistus. Ērģeles spēlēja Mudīte Streipa Pizzini. Koncertu
ar īsu lūgšanu ievadīja māc. Ieva Dzelzgalve un pēc koncerta apmeklētāji vēl ilgi priecīgā svētku noskaņā kavējās
pie Sv. Jāņa draudzes dāmu komitejas klātā kafijas galda.
Paldies Guntai, kas mūs nekad nepieviļ ! Un paldies Sv. Jāņa draudzes vadībai un dāmu komitejai par
viesmīlību!
Valdis Bašēns

Ziedojumi draudzes darbam – 2017. g. 30. novembrim – 2018. g. 26. janvārim
LELBA – palīdzība Latvijā: $50.

Baiba Akkerman

Ziemsvētku ziedojumi: $2965.
Līdz $49.

Anonīms, Ieva Bundža, Dace Gluskin, Austra Mežaraups, Vija Jones
$50. - $80

māc. Ieva, Velta Aldiņš, Andreks Brošs, Ēriks & Stase Dambergs, Andris Grunde, Arvīds Mežgailis,
Patricija Plotnieks, Silvija Sturm, Ilmārs & Aina Stiebris, Ilga Veisbergs
$100. - $125

John & Baiba Akkerman, Baidiņu ģimene, Aida Bērziņš, Uldis & Diana Daiga, Inta Jurcik, Vineta Lacek,
Juris & Mudīte Jansons, Ivars & Silvija Mežgailis, Vilnis & Ruta Ore, Ojārs & Ruta Ramanis,
Olāfs & Sarma Rozentāls, Roberts & Dagnija Rūsis, Vera Strazdiņš, Fricis Strobel
$200 - $300

Aivars & Māra Celmiņš, Sandra Dolan, Al & Baiba Vasys, Jānis & Andra Zvārgulis
Apkārtrakstam: $70.

Skaidrīte Hāgelis, Vija Mežnora

Apkurei - eļlas un gāzes izdevumiem - $2,000.

.

Edgars Bērziņš

Draudzes Darbam : $3314.
Līdz $51.

Juris Baidiņš, Andris Mežgailis
$100. –

Vineta Lacek, Vera Strazdiņš, Baiba Vasys
$1444.

Anonīms

$1500. + (skolai - $500.)

Otto Liepiņš

Īpašuma uzturēšanai: $180.

Anonīms, Ilmārs & Aina Stiebris

Tālivaldis G. Bērziņš piemiņai - $200.
Sigurd & Susan Bērziņš

Draudzes nodevas
Strādājošiem - $380.

Nestrādajošiem - $200.

Studentiem – ziedojums
Paldies visiem ziedotājiem !
Juris Baidiņš, kasieris

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

Select your language:

Latvian

English

Please See the Back Page for Information on Upcoming
Worship Services and Special Events

Easter Lilies. Easter lilies ($8.00 each) can be ordered by signing the list by the Church bulletin board or by
calling Mudite Jansons at 610-647-8162. The lilies will be used to decorate the Church for Easter. After the
Easter Service, you can take your lilies home or leave them at the Church.
Ladies’ Committee Meeting and Elections. The Ladies’ Committee recently held its annual meeting. The
members voted unanimously to retain Baiba Akkerman as head of the Ladies’ Committee. We are pleased and
grateful that Baiba is willing to continue in this important and demanding position for another year.
An Exceptional Concert. Two exceptional artists from Latvia, Andrejs Osokins and Katrīna Gupalo, will
present a concert at our Church on Saturday, April 28 at 3 P.M. Andrejs Osokins is a virtuoso pianist who has
won acclaim and awards in many international competitions. He will accompany Katrīna Gupalo, a brilliant
soloist, in a special program designed in honor of Latvia’s 100th anniversary. You will hear classical and
contemporary Latvian works, as well as several American musical gems. So please mark your calendars. Do
not miss this opportunity to hear great music in a warm and intimate atmosphere!
Our Annual Yard Sale. One of our most important fundraisers is the annual yard sale. Thanks to your
donations, we have raised many thousands of dollars over the years. So we hope you will again search your
home for no longer needed “treasures’ and bring them to the Church (marked “utenim” or “yard sale”) at any
time after Easter Sunday. Please do not bring clothing or bulky items that would not fit comfortably in a car.
Thank you!
Our Congregation’s 125th Anniversary. Yes - this year, our Congregation will commemorate 125 years of
serving the Philadelphia area Latvian community! To mark this occasion, we will have a special service and
celebration on Saturday, October 20. We are very pleased to announce that our archbishop, Lauma Zušēvics,
will be our guest of honor. And we certainly hope that you will honor us with your presence on this historic
day.

Worship Services and Special Events
February 2018 – March 2018
Please see special times for Holy Thursday, Good Friday and Easter
February 4

 Latvian Service at 11 A.M. followed by Latvian School
presentation and art raffle

February 11

 Latvian Service at 11 A.M.

February 18

 Latvian Service with Holy Communion at 11 A.M.
Followed by the Annual Church Meeting with Church
Board member elections

February 25

 Latvian Service at 11 A.M.

March 4

 Latvian Service with Holy Communion at 11 A.M.
followed by a special luncheon honoring Latvian war hero
Oskars Kalpaks

March 11

 Latvian Service at 11 A.M. and Pancake Breakfast at
10 A.M. – before the Service

March 18

 Latvian Service in our Church at 11 A.M.
 Latvian Service in Wilmington DE at 3 P.M.

March 25

 Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion
at 11 A.M. and Induction of the new Church Board

March 29

 Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion
at 2 P.M.

March 30

April 1

* Good Friday Latvian Service with Holy Communion
at 7 P.M.

*

EASTER SUNDAY Latvian Service at 7:30 A.M.
followed by breakfast in the Church Hall

Help The Church and Save Some Money!
We recently received a special type of gift and want to make all aware of it. If you are over age
70 ½ years and have a traditional IRA you can give to a charity directly from your individual
retirement account (IRA) without counting the distribution as taxable income. This type of
charitable gift is called a Qualified Charitable Distribution (QCD). QCDs count as IRA
distributions and can be used to satisfy all or part of your required minimum distribution (RMD).
In 2018 many tax deductions are eliminated so that most people will have lower taxes by taking
the standard deduction rather than itemizing. If you take the standard deduction then charitable
gifts are not a tax deduction whereas a QCD is.
Making a Qualified Charitable Distribution to the church is easy! Have the custodian of your IRA
send a check made out to “Saint John's Latvian Lutheran Church” to either the church at 301 N
Newtown Street Rd, Newtown Square, PA 19073 or to you so that you can then deliver the
check to the church. Be aware that that check MUST be made out directly to the church and
NOT to you!
Normally, when you take money out of your IRA it is a taxable event. The withdrawal adds to
your taxable income and inflates your adjusted gross income (AGI). Meanwhile, because a QCD
is not taxable income in the first place, it has no effect on your AGI. This is important because
the net investment income Medicare surtax, Medicare premium costs, the taxability of Social
Security income, and some credit phase-outs all factor off your AGI.
Furthermore, giving a QCD directly from your IRA can allow you to benefit from charitable giving
even if you don't normally itemize your deductions. Giving directly from your IRA allows you to
ignore your QCD IRA distribution when calculating your taxable income and also take the
standard deduction.
If you have questions about making a QCD, speak with your financial advisor before making a
RMD withdrawal or feel free to call Harry Eckerson, 610-647-2589.

