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SARĪKOJUMI SEPTEMBRĪ 

Sestdien,   17. sept. plkst. 11:00 DVH nodaļas valdes sēde, Biedrības namā 
Sestdien,   17. sept. plkst. 17:00 HLB Miķeļu Tirgus, Biedrības namā 
Ceturtdien,   22. sept. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds, Biedrības namā 
Piektdien,   23. sept. plkst. 13:00 Vanadžu kopas sanāksme, baznīcas lejas zālē 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Miķeļu Tirgus, sestdien, 17. septembrī (ne 24. septembrī kā iepriekš ziņots)  

plkst. 17:00, Biedrības namā. 

Siltas vakariņas, alus, vīns, kafija, saldais. 
Programmā:  Astrīda un Jānis Grīnvaldi stāstīs un rādīs par Āfrikas ceļojumu pie dēla Pauļa. 

LOONIE loterija------labprāt pieņemam loterijas laimestus, īpaši kas ir ēdami un dzerami. 
Ieeja  $15. Visi mīļi ielūgti un gaidīti! 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


Ziedojumi:  $100 Rasma Tērauds (HLB vajadzībām), $50 Gundega Davidsons (Artūra Amoliņa 
piem.),  Arnolds Smiltnieks (E. Jēgera piem.),  Māra Zandbergs (E.Jēgera piem.),  Arnolds Smiltnieks 
(E. Baugers piem.)       PALDIES! 

 
LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

Latviešu skola Hamiltonā uzsāks mācības sestdien 17. septembrī. 
Aicinām bērnus no 3 gadu vecuma pievienoties skolas saimei. Uzņemam bērnus ar 
latviešu valodas zināšanām un arī tos, kas vēlas iepazīties ar latviešu valodu, 
latviskām tradīcijām un padzīvot latviskā vidē sestdienās. Jaunus skolēnus lūdzam 
pieteikti pārzinei Baibai Bredovskai 905-522-7190 vai emba.br@cogeco.ca līdz 5. 
septembrim. 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi nodaļai: 
$300.00 – V. Plinte  -   Ēveles skolai, Latvijā 

2016. gada 14. jūnija ziedojumu vākšnas akcijā ienākušie ziedojumi: 
$400.00  -  V. Ezerkalns;                                                                                                           
$200.00  -  V. Rīdiņš  -  Lestenes Brāļu kapiem;     
 $125.00  -  B. Platups   
$100.00  -  G. Auniņš;   V. Cinis;   I. Dumpe;   Z.A. Moruss;   V. Plinte;   R. Sīlis; 
                   Dz. Šteinbergs. 
  $75.00  -  Ludmila Bērziņš   
  $50.00  -  B. Bitmanis;   M.I Bite;   G. Dāvidsons;   A.A Grīnbergs;   J. Grīnvalds; 
                   A. Kalupnieks;   M. Kārkliņš;   V. Liģers;   N.E. Pulciņš;   S. Roze; 
                   M. Rutulis;   Astrīde Sīlis;   Arnolds Smiltnieks;   I. Upmanis; 
                   P. Vilks;   G. Zutis. 
   $30.00  -  V. Lagzdiņš;   $25.00  -  I. Breikšs;   E.I Leja.   $10.00  -  S. Pearson.   

Ziedojumi Edgara Jēgeris piemiņai: 
$500.00 -  M. McHolme 
$200.00  -  R. Sīlis 
$100.00  -  E.Y. Amatnieks;   A. Kalupnieks,    B. Kwapisinski & fam. 
                   Astrīde Sīlis;   AMNL Zariņi.    
   $50.00  -  B. Bitmanis;   Vilis Dāboliņš;   G. Dāvidsons;   E.I Leja;   Ruta Eglītis; 
                    V. Liģers;   L. Mecs;   N.E. Pulciņš;   A. Richters. 
   $40.00  -  R. Tērauds;   $30.00 – A.A. Grīnbergs;   $25.00  -  I. Breikšs;   
   $10.00  -  Anonīms.   
                                          Nodaļas valdes sirsnīga pateicība visiem ziedotājiem/jām   

DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde, sestdien, 17. septembrī, plkst. 11:00,  HLB.   
 Vanadžu kopas sanāksme, piektdien, 23. sept. plkst 13;00, baznīcas lejas zālē. 
Atsākot jauno rudens darba posmu, visas vanadzes ir sirsnīgi gaidītas, lai pēc karstās vasaras atkal 
satiktos un draudzīgās pārrunās plānotu mūsu nākotnes darba cēlienu. 

DV Hamiltonas nodaļas vanadžu kopas valde. 

mailto:emba.br@cogeco.ca


CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju 

Mīļie biedri un draugi, pēc ilgas siltas vasaras, sāksim atkal musu “saietu” kopā ar draudzību un 
jaukiem stāstiem un kaut ko citu jauku. 

Mūsu pirmais saiets notiks septembra ceturtā nedeļā, 
CETURTDIEN, 22. septembrī, pllst,13:00;  kā vienmēr būs ko pagaršot un padzerties,  

Musu saimniece ir vienmēr taisījusi garšīgas maizītes 
UN VĒLl!!!  Lūdzu paņemiet līdz biedru gada maksu!  Ludzu! 

Mēs arī ļoti laipni pieņemam jaunus biedrus. 

PATEICĪBA 

Sirnsnīgs un liels paldies macītājam Dāvim Kaņepam un priesterim Jim Link par kopīgi vadoto 
apvienoto svētbrīdi izvadot Edgaru Jēgeri mūžībā. Pateicamies ikkatram kuŗš piedalījās izjustiem 
mierinošiem līdzjūtibas vārdiem.  
Liels sirsnīgs paldies par ziediem un naudas ziedojumiem Daugavas Vanagu organizācijai, 
Sidrabenei paredzētam Edgara piemiņas solam, baznīcām un citiem labdarības mērķiem.  

Lidija Jēgeris, bērni un mazbērni. 



KRISTUS  EV.- LUTERISKĀS  LATVIEŠU  DRAUDZES  HAMLTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA SEPTEMBRIM 

Kā tad tas īsti ir? 
 Apustulis Pāvils raksta: 24 Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū 
goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. 25 Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai 
dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. 26 Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne 
kā gaisu sizdams. 27 Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu 
atmetams. I kor. 9. nod. 
 Īsti laimīgs ar medaļu rezultātiem aizvadītajās vasaras Olimpiādēs Riodežaneiro nevaru būt jo, 
ļoti cerot uz Latvijas sportistu panākumiem izcīnīt kaut vienu no katras medaļu krāsām nepiepildījās. 
Tomēr tik, cik sanāca noskatīties sacensību tiešraides, varēju sajust cīņas sparu, ieraudzīt smaidu 
sportistā, kurš veica savu personīgo rekordu un pamanīt savstarpēju cieņu neskatoties uz valsts 
piederību. Protams—ar dažiem izņēmumiem. 
 Kad apceram jebkādu tēmu, no paša sākuma ir jāpieņem faktu, ka būs dažādi viedokļi. Vai nu 
būs divi—par vai pret, vai arī vairāki, un nu sarunu mērķis tad būs kurš savu viedokli visveiksmīgāk 
spēs aizstāvēt. Ja mēs rīkotu semināru par aizvadītām Olimpiādēm, kādi būtu jūsu viedokļi? Kurš 
pirmais piecelsies un teiks: tie man nemazam neinteresēja? Kurš iebildīs: kāpēc bija jāizšķiež 
miljardiem dolāru tādu spēļu rīkošanai? Kurš iestāsies par valstsvienībām: vai IOC rīkojas pietiekami 
stingri pret delegācijām, kuru sportisti pieķerti dopingā? (Vai Krievijas valstsvienības izcietušā 
sankcija apmierina?) Kurš minēs: vai varētu būt tā, ka pastāv citas, vēl smalkākas un noslēptākas 
dopinga tipa metodes, ko neviena pārbaude neatmaskos?  
 No tā izriet interesanta tēma, kas atspoguļo mūsu laika technoloģiskos panākumus—miesas 
norūdīšanā, trenēšanas metodēs un ekipāžas noformējumos. Cik interesanti, ko vien cilvēks nav jau 
darījis, lai apsteigtu visus pārējos—lai iegūtu virsroku kaut par vienas sekundes simtdaļu! Kaut visi ir 
norūdījuši savas spējas, miesas un prasmes! Kā var uzstāšanās tik augstā atlētiskā līmenī būt vienīgi 
iedzimta tieksme? Vai cilvēkam savu dzīvi attīstot pietiek ar apziņu nepalikt aizmugurē starp 
zaudētājiem? Vai tiekšanās pēc zelta—pēc savas vietas visaugstākās debesīs ir patiesi visas 
cilvēces ieprogrammētā kāre? Aprēķinot, cik tas prasa laika, sviedrus un līdzekļus—vēl bez 
panākuma garantijas, cik lielā mērā mēs ticam, ka vienīgi ar iekšēju vēlmi viss tas ir izpildāms? Taču 
fiziskā kultūra norāda uz nepieciešamību attīstīt, kultivēt un smalki noslīpēt organisma spēku un 
lokāmību.  
 Neskatoties uz visu, kas sportu notraipa—nauda vai politika, kaut kas no šķīstā sporta prieka 
paliek Olimpiāžu pamatos. Piemēram: Bēgļu komanda, kuras “iedzīvotāju skaits” pēc ANO datiem 
sasniegusi 21.3 miljonus (10 Latvijas valstis) - cilvēki no plaša valodu un kultūru spektra stadionā 
iesoļoja kopā. Tāpēc, ka lielāku bēgļu skaitu pasaules mērogā modernajos laikos piedzīvojām tikai 
gados pēc Otrā pasaules kara, esošā politiskā un cilvēces traģēdija, kas iemiesota klejojošās ļaužu 
masās, varam pateikties rīcības komitejai par smalkjūtību izveidojot šo delegāciju. Un bez šīs 
pateicības varam paši paturēt prātā un lūgšanās cerību, ka šo sportistu—bēgļu ceļi varēs viņus laika 
gaitā aizvest atpakaļ uz mājām, lai atjaunotu nopostīto.  
 Riodežaneiro. Pāri pilsētai atplestām rokām kā visu iebraukušo delegāciju acuraugs ir paša 
Pestītāja un Lielā Uzvarētāja gandrīz 40m liela statuja—Jēzus Kristus. Kaut tā ir mēma, Viņa darbība 
un sludināšana neapsīkst, kad to dara kaut maza sauja to, kas Viņa vārdā kristīti un aicināti! Mēs 
neprasām medaļas. Mēs iesoļojam Dieva arēnā katru svētdienu. Prieks ir atrasties un dzīvot arvien 
pilnīgāk saspīlējumā starp brīdi, kad šāviens atskan skrējienam sākoties un brīdi, kad finiša līnijai pāri 
tiek pēdējais no pēdējiem. Jo: Es Esmu pirmais un pēdējais—Alfa un Omega, sākums un gals… saka 
mūsu Valstības Kungs. Interesanti, kāds veiklums šajās sacensībās nepieciešams? 



                                     NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Svētdien, 4. septembrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums  (Lūdzu ievērojiet sākuma laiku) 

Svētdien, 11. septembrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 13. septembrī, plkst. 13:00, Dāmu komitejas sēde 
                                                   19:00, HALO komitejas sanāksme, Biedrības namā 

Trešdien, 14. septembrī, plkst. 19:00, Draudzes koristu sanāksme / pirmais mēģinājums 
                                                                Visi esošie un arī visi jaunie dziedātāji tiek lūgti pulcēties  
                                                                 baznīcas lejas telpās, lai atkal plānotu raženu jaunu gada  
                                                                 posmu. Vēl arvien būtu vēlams redzēt  jaunus soprānus 

Svētdien, 18. septembrī, plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums 
                                                                Sekos Dāmu komitejas rīkotās sezonas atsākšanas  
                                                                pusdienas ar jauniešu piedalīšanos un viņu stāstiem par 
                                                                piedzīvojumiem vasarā   

Otrdien, 20. septembrī, plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 

Trešdien, 21. septembrī, plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda. Interesanti bībeles iztirzājumi 
                                                                Visi laipni lūgti! 

Svētdien, 25. septembrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 27. septembrī, plkst. 19:00, DUGAs sanāksme 

****************************************************************************************************************************************** 

          Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 19. jūnija līdz 30. jūlijam) 
Ernas Baugers piemiņai: $100.- Dz. Reinis; $50.- L. Bērziņa, I. Upmane, I. Andersone, Peter and  
Alice Seller.   Veronikas Ezerkalns piemiņai: $50.- I. Andersone; $30.- V. Alksnis. 
Ir saņemts ziedojums “Mīlestība Mammām” $1,500.00 no K. Šubiņa, Kičenerā, par ko jau ziņojām 
iepriekšējā apkārtrakstā un kas tika ieskaitīts nosūtītajā summā projektam “Mīlestība Mammām”. 
Dzimšanas dienas dāvana Dz. Šteinbergai: $200.- E. Gulbis (ar norādījumu - Zvanniekiem). 

****************************************************************************************************************************************** 

Dāmu komiteja: 
Draudzes Dāmu komiteja laipni ielūdz Jūs uz siltām 
tradicionālajām pusdienām latviešu gaumē, svētdien, 18. 
septembrī, tūdaļ  pēc dievkalpojuma. Pusdienu norisi 
kuplinās Hamiltonas jaunieši, pastāstot par saviem vasaras 
piedzīvojumiem un ceļojumiem. 
Nākošā Dāmu komitejas sēde paredzēta 13. sepembrī,  
baznīcas lejas zālē plkst. 13:00 
Astrīda Grinvalds. 
(Uzņēmums var gluži neatbilst paredzētajām pusdienām) 



                                              “ Mīlestība Mammām “ 
Ar prieku varam ziņot, ka palīdzības projektam “ Mīlestība Mammām” no Kristus ev. lut. latviešu 
draudzes Hamiltonā, š. g. 29. jūlijā tika nosūtīti $9,148.80 (Can). Šai summā ietilpst ienākumi no 
gājiena “Bay Front” parkā, Kungu gatavotajām pusdienām un visi saņemtie ziedojumi draudzes kasē. 
Visu draudžu kopsumma, kas līdz šim ir saziedota, vēl nav zināma. To jums paziņosim  tuvākā 
nākotnē. Varam gan ziņot, ka izdales komanda māc. Dāga Demandta vadībā, kura sastāvā ir arī  
mūsu Iveta Kaņepa, no š. g. 14. augusta līdz 21. augustam veic izdales darbus. Otrā izdales dienā 
apciemojot Valtaiķus, Aizputi un Cīravu. Kopumā tika atbalstītas 15 māmiņas.(Ref. Facebook) 
    

                                                               Izdale  Aizputē  

   
Māc. Dāgs ar mazo Emīliju              Māmiņa ar bērniem Valtaiķos                         Cīravā 



Denningera iepirkšanās rēķini .... 
Gribam pateikties visiem, kas savus Denningera veikala 
rēķinus atnes uz baznīcu un tos ieliek norādītā kastītē  
(skat. uzņēmumā).  Vijolīte Alksnis nepārtraukti kastīti 
uzmana, to iztukšo un rēķinus uzkrāj. Kad ir sakrājusies 
pietiekoši liela summa, tie tiek nodoti veikala birojā un veikals 
izsniedz “Gift Cards” par 1% no saņemto rēķinu kopsummas. 
Pēdējo reizi rēķini bija apm. $ 60,000.00. Tātad šoreiz Vijolīte 
saņēma  “Gift Cards” (12 x $ 50.00) par $ 600.00. Šī nauda 
parasti tiek dāvāta Hamiltonas latviešu skolai, Hamiltonas 
skautiem un gaidām un kādreiz atkal kādam speciālam 
mērķim. Laipni lūdzam ikvienu, kas iepērkas Denningera 
veikalos, turpināt pataupīt saņemtos rēķinus un ielikt 
norādītajā kastītē. Tāpat varat lūgt saviem kaimiņiem, radiem, 

draugiem un pazīstamiem (varat arī viņus nemaz nepazīt!) jums iedot viņu rēķinus, kurus jūs savukārt 
ieliktu baznīcas rēķinu krātuvē. Vai nebūtu jauki līdz nākamai reizei savākt rēķinus, lai no 
Denningera veikala saņemtu $1000.-   (20 “Gift Cards” - $50.00 gabalā!)  MĒĢINĀSIM !!! 

******************************************************************************************************************* 
Anniņa  un  Jancītis  savas brīvās dienas 
pavadīja Waterdown’ā pie Helēnas un 
Gundara, spēlējoties dārzā, laistot puķes, 
ravējot nezāles un palīdzot, kur tikai var. 
Viņi tikās ar DUGAs pārstāvjiem un kopīgi 
nolēma šī gada ”No Rokas Rokā”  pārtikas 
vākšanas akciju sākt ar Pļaujas svētkiem, 
2. oktobrī un turpināt līdz 4. decembrim. 
Tas dotu laiku savāktos produktus nodot 
“Mission Services”  vēl pirms 
Ziemsvētkiem. Ceram atkal, tāpat  kā citus 
gadus, uz jūsu atbalstu šim  projektam, lai 
uz Svētkiem varētu iepriecināt trūkumā 
nonākušās ģimenes Hamiltonas apkārtnē. 
Jau tagad izsakām jums lielu pateicību 
piedaloties šai akcijā.  

     “No Rokas Rokā” pārtikas vākšanas akcija no š. g. 2. oktobra līdz 4. decembrim 
******************************************************************************************************************* 
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu 
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392. Ja mainat dzīves 
vietu, lūdzu paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai rakstot 
mzandbergs@cogeco.ca. 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas 
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa 
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir 

905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113. 
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com 
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