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MŪSU DRAUDZES 60 GADU ATCERES JUBILEJAS SVĒTKI 2017. g. 11. JŪNIJĀ

Koncerta dalībnieki, Vīru ansamblis, Draudzes koris un solists māc. I. Gaide
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Pēc sadraudzības baznīcas lejas zālē sadevušies rokās klātesošie vienojās noskaitot
Tēvreizi un nodziedot “ Pie rokas ņem un vadi “ pirmo pantu.

Apsveikumi no Sv. Jāņa draudzes, Toronto Austrumu draudzes, Hamiltonas Daugavas
Vanagu un Vanadžu kopām, Hamiltonas Latviešu skolas un Latviešu Biedrības.

Mācītājs nolasa sūtītos apsveikumus, Draudzes priekšnieks “atskatās” uz draudzes
pagātni, V. Dāboliņa un Dz. Suškova apskata iesvētīto jauniešu uzņēmumus.

Ivetas Kaņepes speciāli ceptais dzimšanas dienas kliņģeris uz draudzes sešdesmito!

-3Draudzei 60 !
Patiesībā, draudzei 60 gadu palika 17. martā, ap to laiku, kad sveicām Latvijas simtgades karogu
Hamiltonā. Tomēr neaizmirsām un to mēs atzīmējām 11. jūnijā, kad varējām kalendārā atrast mazliet
izdevīgāku brīdi. Bet nedomājiet ne mirkli, ka tas būtu bijis apgrūtinājums! Nemaz nē! Skatoties uz
2017. pirmo pusgadu, teikšu kā ir: tas ir bijis ļoti darbīgs un rosīgs laika posms! Visas Hamiltonas
organizācijas rīkojās un darbojās, lai būtu pasākumiem bagāta dzīve.
Par draudzē piedzīvoto pateicamies Dievam, kas turpina mums savu Garu dot, lai brīdī, kad domājam
spēki izsīkst, atrodas jauns spēka avots, jaunas idejas un jauni virzieni. Sadarbībā ar kaimiņu
draudzēm šajā Reformācijas piecsimtgades ieskāvienā, stādījām kokus, uzvedām latviešu dejas un
dziedājām savas dziesmas plaši apmeklētā pēcpusdienā kopā ar bīskapu Michael Pryse. Gada
sapulces dienā, marta sākumā, ieradās archibīskape Lauma Zušēvica un iepriecināja, kā arī
informēja klātesošos par jaunāko Latvijas evaņģēliski luteriskām Baznīcām ārpus Latvijas dzīvē.
Kopā ar Austrumu sinodes financiālo “gūrū” – Jeff Pym guvām ieskatus par testamenta nokārtošanas
veidiem, lai arī mantojumu svētība sasniegtu draudzi. Tās sadraudzība devusi daudz tās locekļiem un
turpinās sapulcināt tās locekļus vēl ilgus gadus. Taču, ja vēlies, lai kaut kas īpašs pie tās dzīves un
darba taptu uzlabots, iesākts vai mainīts, tad to var panākt atstājot tai mantojuma daļu.
Arī draudzes Dāmu komiteja patiešām nostrādājās rīkojot ēdināšanu pēc ēdināšanas. Neaizmirsīsim,
ka kungiem arī bija sava kārta... Un mani vairs nepārsteidz, ka Kristus draudzes un Hamiltonas
sabiedrības locekļi atsaucās. Jūs ieradāties. Jūs ziedojāt. Jūs atbalstījāt. Ar to visu, ko esat devuši,
mēs esam pateicīgi Dievam un jums!
Maija beigās apsveicamā kārtā mēs draudzes pilntiesīgo locekļu saimē uzņēmām iesvētītās jaunietes
– Aleksandriju Gurman un Katrīnu Kānbergu. Jaunatne arī var palīdzēt mums ieraudzīt ap mums to,
ko paši neieraugam. Es ceru, ka kristīgā uzticībā viņas turpinās izglītoties un augt par tādiem
cilvēkiem, kādus Dievs viņām ir lēmis kļūt!
Bet arī starplaikā mēs skumstam, kad no mūsu vidus šķiras draugi. Uz mūžu acis aizvēruši Zenta
Upenieks (14. maijā), Edmunds Pulciņš (5. jūnijā) un Jānis Ezerkalns (8. jūnijā). Tikai mēs neesam kā
tie, kam nav cerības – jo Kristus ir augšāmcelšanās un dzīvība! Pats pamats mūsu kopā būšanai un
darīšanai!
Un tā mēs skatāmies nākotnē ar vasarīgām vēlmēm – mazliet atvilkt elpu, atpūsties un atjaunoties!
Atpūta ir gandrīz vai pavēle – svētīt svēto dienu! Atgūt spēkus nākamam radošā darba posmam.
Pakavēties kādu laiku nodarbojoties ar bērniem un jaunatni nometnēs. Atsvaidzināties ezera ūdenī,
tajā papeldēties. Zvejot. Gatavoties LELBA XV sinodei, kas notiks š.g. oktobra Pateicības dienas
nedēļas nogalē. Un vienkārši ļauties Dievam vadīt šo laiku ar pilnu svētību!

-4Nākošie dievkalpojumi un citi notikumi
Jūlijā :
Svētdien, 2. jūlijā

Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks.

Svētdien, 9. jūlijā plkst. 10:00, dievkalpojums ar dievgaldu. Lūdzu ievērot jauno laiku.
Svētdien, 16. jūlijā plkst. 10:00, dievkalpojums
Svētdien, 23. jūlijā plkst. 11:00, Dievkalpojums Sidrabenē
Ja kādam būtu vajadzīgs transports uz Sidrabeni, lūdzu sazināties laicīgi ar B. Kwapisinski.
Svētdien, 30. jūlijā, plkst. 10:00, dievkalpojums ar dievgaldu
Augustā :
Svētdien, 6. augustā, plkst. 11:00, Dievkalpojums Sidrabenē
Ja kādam būtu vajadzīgs transports uz Sidrabeni, lūdzu sazināties laicīgi ar B. Kwapisinski.
Svētdien, 13. augustā, plkst. 10:00, dievkalpojums ar dievgaldu
Svētdien, 20. augustā, plkst. 10:00, dievkalpojums
Trešdien, 23. augustā, plkst. 18.00 - 20:00, Melnās lentes dienas atzīmēšana baznīcā
Svētdien, 27. augustā, plkst. 11:00, Kapu Svētki Wudlandes kapos.
Septembrī :
Svētdien, 3. septembrī, plkst. 11:00, dievkalpojums ar dievgaldu (Dievkalpojums parastā laikā)
**********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur ( no 2017. gada 21. maija līdz 18. jūnijam )
Edgara Richtera piemiņai: $ 50.00 I. un M. Bites. Edmunda Pulciņa piemiņai: $ 30.- G. un H.
Ķiķaukas. $ 40.- R. Tērauds. $ 50.- I. un M. Bites, K. un D. Ozols. $ 100.- C. Reinis, A. Kārkliņš,
A. un Ž. Morussi. Draudzes svētdienas skolai: $ 10.- Emīlija Jēkabsone. Archibīskapes algas
fondam: $ 50.- I. Breikša. “Dziediet tam Kungam” koncerta ziedojumos ieņemts: $ 695.14. jūnija aizvesto piemiņas dienas atceres dievkalpojuma ziedojumi: $757.40. Šī summa ar
“Canadian Lutheran World Relief” starpniecību tiks nosūtīta badā nonākušajiem Austrumāfrikā.
Ziedojumi LELBAi: $ 100.No diakones Ineses Upmanes - Mac Donald ir saņemts $ 60.- ziedojums mūsu draudzei uz tās 60
gadu dibināšanas atceres dienu. Tāpat uz 60 gadu atceri mūsu draudze ir saņēmusi apsveikumus un
dāsnus ziedojumus no Svētās Jāņa draudzes un Toronto Austrumu draudzes. Sirsnīgs paldies!
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Uzņēmumā pa kreisi redzat mūsu Dāmu
komitejas darbinieces kopā ar kaimiņu, katoļu
St. Patrick’s draudzes “CWL” ( Catholic Women’s
League) darbiniecēm, kuras sakarā ar Mārtiņa
Lutera Reformācijas 500 gadu atceri pie savas
jaunās pergolas ir iestādījušas divas baltas
vīteņrozes. Mūsu draudzei tika uzdāvināts zils Hortenziju krūms. Zila būdama Svētās Marijas krāsa.
Šis krūmiņš (attēlā, augšā pa labi) jau rotā mūsu baznīcas dārziņu Viktorijas ielas pusē. Pēc tikšanās
sekoja ļoti jauka un sirsnīga sadraudzības stunda St. Patrick’s baznīcas telpās. Liels paldies Jānim
un Astrīdai Grinvaldiem par krūmiņa iestādīšanu. Dieva svētība krūmiņam augt lielam!
Dārza svētki .....
Dāmu komitejas gadskārtējie
Dārza svētki šogad tika atzīmēti
pie Mirdzas Avens, Brantfordas
tuvumā. Laiks bija brīnišķīgs, silts
un saulains. Kā redzams attēlā uz
“svētkiem” bija ieradušās 14 nekad
nenogurstošās, darbīgās dāmas.
Par garšīgām uz grila ceptām
desiņām bija parūpējusies mājas
saimniece Mirdza, lai gan daudz
dažādi ēdieni un uzkodas bija
dāmu pašu gatavotas savās
mājās. Dāmas tagad dodas
pelnītā vasaras atvaļinājumā, lai
atkal sanāktu kopā nākošajā sēdē,
kas ir paredzēta 12. sept.
plkst.12:00, baznīcas lejas zālē.
Foto: māc. Dāvis Kaņeps.
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CIK LABI PAZĪSTI SAVU DRAUDZI ?
1. Kā sauc mūsu draudzi? a) Kristus Draudze Hamiltonā b) Latviešu Evanģēliski
Luteriskā Kristus Draudze c) Kristus Evaņģēliski Luteriskā Latviešu Draudze Hamiltonā
d) Hamiltonas Latviešu Kristus Draudze
2. Kurš bija pirmais draudzes padomes priekšnieks? a) A. Grabis b) E. Meijers
c) V. Ozols d) O. Bērztīss
3.1957 gadā, cik dāmas pieteicās kalpot dāmu komitejā? a) 29 b) 17 c) 35 d) 20
4. Kuras 3 dāmu komitejas locekles nokalpoja visus pirmos 30 gadus?
a) Regīna Pavasars b) Lonija Brīvkalns c) Andīne Miķelsons d) Ilga Andersons
e)Gundega Zutis
5. Pirmos gados, ērģeles spēlēja a) Jānis Grinvalds b) Anna Mednis Silkovskis
c)Anita Gaide d) Beatrise Silkovskis
6. Pirmais/ā draudzes kora diriģents/e bija a) Izolde Silkovska b) Alma Skudra Kārkliņa
c) Ernests Gulbis d) Gundega Dāvidsone
7. Pirmais/ā grāmatu galda vadītājs/a bija a) Gundega Upīte b) Modriņš Alksnis
c) Alberts Adītājs d) Vijolīte Alksnis
8. Magnolijas koku baznīcas priekšā iestādīja a) Ķiķauku ģim. b) Žanis Lapuķis
c)Dāboliņu ģim. d) gaidas un skauti
9.Cik veca ir mūsu baznīcas ēka? a) 100 gadus b) 107 gadus c) 85 gadus d) 110 gadus
10. Kristus draudzei ir 6 māsu draudzes Latvijā. 3 no tām ir a) Rīgas Trīsvienības
b) Valmieras Sv. Sīmaņa c) Gostiņu d) Krustpils e) Kolkas draudze

Pareizās atbildes redzēsiet septembra apkārtrakstā !
**********************************************************************************************************************************************************

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.
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

