KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2017. GADA JŪNIJAM

Dieva žēlastības atpestīti
Dievs pie mums nāk kā vien Dievs vēlas, bet ar Viņa žēlastību...

!

!

!

!

...Dievs dod ikkatram lūdzējam savu svētību un mieru. Dieva Vārdu nevar ne pirkt nedz pārdot;
vienīgais, ko ar to var darīt ir ļaut Tam atpestīt sevi no važām un veikt brīnumainas maiņas
pasaulē. Kristus dzīvība dvēselei dod spārnus un atļauju vērst skatienu uz debesīm.
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Nākošie dievkalpojumi un citi notikumi
Svētdien, 4. jūnijā plkst. 11:00, dievkalpojums ar dievgaldu
Trešdien, 7. jūnijā plkst. 11:00. Ticības celsmes stunda
Svētdien, 11. jūnijā plkst. 15:00, “Dziediet tam Kungam” - gadskārtējais koncerts.
Sekos draudzes 60 gadu pastāvēšanas svinības lejas zālē.
Trešdien, 14. jūnijā plkst. 18:00, Filmas izrāde “Answer for Anne” (Skat. atsevišķu rakstu)
Uzkodas un kafija pirms un pēc filmas.
19:00, Kopējs baltiešu aizvesto piemiņas dievkalpojums.
Svētdien, 18. jūnijā plkst. 11:00, dievkalpojums ar dievgaldu, pēc dievkalpojuma draudzes padomes
locekļi ir lūgti piedalīties revidētās satversmes pārskatei.
Trešdien, 21. jūnijā plkst. 11:00, sezonas noslēguma Ticības celsmes stunda
Svētdien, 25. jūnijā plkst. 11:00, Dievkalpojums Sidrabenē. Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks
Gadījumā, ja būtu vajadzīgs transports uz Sidrabeni, lūdzu
sazināties laicīgi ar Birutu Kwapisinski.
Otrdien, 27. jūnijā plkst. 19:00, DUGAs sanāksme
Svētdien, 2. jūlijā dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks
Svētdien, 9. jūlijā plkst 10:00, dievkalpojums (Lūdzu ievērojiet dievkalpojuma jauno laiku )
********************************************************************************************************************************************************

Ziedojumi piemiņas fondā un citur ( no 2017. gada 16. aprīļa līdz 14. maijam)
Brāļa piemiņai: $ 50.- V. Alksnis. Baznīcas remontiem: $ 40.- Dz Suškovs. Gaidu vienībai:
$ 40.- Dz. Suškovs. Bērniem Latvijā: $ 30.- Dz. Suškovs. Dāmu komitejai: $ 30.- V. Paukšēna,
$ 90.- Dz. Šteinberga. Zvanniekiem: $ 200.- Dz. Suškovs (no dzimšanas dienas dāvanas).
Vīra un vecāku piemiņai: $ 20.- Dz. Suškovs (bāreņiem Latvijā). Archibīskapes algas fondam:
$ 100.- Dz. Šteinberga. LELBAi : $ 100.**********************************************************************************************************************************************************

“Answer for Anne” - (Atbilde Annai) Šī melnbaltā filma angļu valodā, ir
filmēta 1949. gadā, kad pēc 2. Pasaules kara Vāciju bija pārpludinājuši bēgļi
bēgot no komunisma un meklēja iespēju emigrēt uz valstīm, kas būtu ar mieru
viņus pieņemt. Daļa no filmas ir filmēta ASV, daļa Valkas DP nometnē pie
Nirnbergas. Filmas saturs daļēji atspoguļo patreizējo bēgļu situāciju. Filmas
garums 40 minūtes.
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Paldies !
“Kungu pusdienu” rīcības komitejas vārdā gribu izteikt jums lielu
paldies, ka atradāt laiku un piedalījāties mūsu rīkotajās gadskārtējās
pusdienās ar jautru programmu. Bijām rēķinājušies ar apmēram 100
personām un varam teikt, ka ieradušies bija gandrīz vai visi. Pateicas
arī “Anniņas mamma”, kas bija mērojusi garo ceļa gabalu, zirga
pajūgā, no “Anniņmuižas” un bija priecīga redzēt šo lielo ļaužu pulku.
“Super liels paldies” ir jāsaka mūsu šefpavāram Ērikam Maldonim,
kas bija sagatavojis lielisku maltīti. Un kur tad paliek visi pārējie
palīgi, “Bārtenders”, Galvenais viesmīlis ar saviem veiklajiem
palīgiem, virtuves darbinieki, skatuves “menedžers”, Ceromoniju
“māsters”, slavenais Vīru ansamblis un ik katrs, kas atnāca jau
sestdien, lai visu sakārtotu, un trauku mazgātāji un kārtotāji, kas visu
nolika atkal atpakaļ savās vietās. Paldies Dāmu komitejai par
pārsteiguma apsveikumu: ziediem un alus kanniņām, kā arī DUGAs
lēdijām par asprātīgajiem “dzejolīšiem”. Varam ziņot, ka ieņēmām $ 1,721 no kuriem gan tiks
atskaitīti sarīkojuma izdevumi.
Uz redzēšanos citā reizē
**********************************************************************************************************
PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos mācītājam Dāvim Kaņepam, Draudzes padomei, Draudzes Dāmu komitejai,
Vakarētājām / Rokdarbu grupai, mīļajiem radiem un draugiem apsveicot mani manā 85.
dzimšanas dienā.
Sirsnībā, Dzidra ar kuplo ģimeni
**********************************************************************************************************
Ventas 10. gaidu vienība pateicas visiem, kuri piedalījās vienības 65. gada
svētkos. Liels gaidas paldies par dāsno ziedojumu D. V. Hamiltonas nodaļas
Vanagiem un Vanadzēm, Kristus draudzes padomei un Dāmu komitejai,
Latviešu biedrībai kā arī bijušām gaidām un skautiem. Vienībai šī vasara būs
ļoti darbīga. Par to varēsim stāstīt rudenī. Pateicībā, Ventas 10. g. v. saime.
**********************************************************************************************************
ATJAUNOTI LOGI BAZNĪCAS BLAKUS MĀJĀ
Pēc sazināšanās ar vairākām firmām un ievācot cenas, Nika
Ozoliņa un viņa asistenta Tima Skrīna uzraudzībā tika paveikts
liels darbs. Proti, baznīcas vienā pusē un blakus ēkai ielika jaunus
logus - kopskaitā 31. Jau tagad var manīt lielu starpību - tikpat kā
vairs nedzird ielas trokšņus. Nāks atkal ziema, siltums nevarēs
“izbēgt” pa logu spraugām. Būs ietaupījums uz apkuri. Logus vairs
arī nevajadzēs krāsot, jo no ārpuses koka daļas ap logiem tika
apliktas ar alumīnija plāksnītēm. Vēl viens labums: lai logus
nomazgātu nav vairs jākāpj augšā pa trepēm, bet izņemot
apakšējos logus no iekšpuses, var viegli tikt pie augšējiem, lai tos
nomazgātu.
Liels paldies Nikam un Timam par labi padarīto
darbu!

KRISTUS DRAUDZES TICĪBAS CELSMES GRUPIŅA
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2017. GADA MAIJĀ.
Priekšējā rindā no kreisās sēž: Lilija Darkevics, Irma Upmane, Ilga Andersone, Gundega
Zutis, Gundega Dāvidsone un Ērika Grīnberga. Stāv: Vijolīte Alksnis, Niks Ozoliņš, Dzidra
Suškova, Tims Skrīns, māc. Dāvis Kaņeps, Kārlis Ozols, Andris Spura un G. Ķiķauka.
(Iztrūkst Dzintra Reinis).
Divas reizes mēnesī, trešdienu rītos plkst. 11:00, pulciņš draudzes locekļu pulcējas baznīcas
lejas zālē, lai kopīgi dziedātu pašu izmeklētās dziesmas, pārrunātu kādu reliģisku tēmatu, vai
dziļāk ieskatītos bībelē rakstītajos vārdos, kurus tad analizē klātesošie un izskaidrojumus dod
mācītājs Dāvis. Izmantojot jauniegādāto TV aparātu reizēm skatām kādu reliģisku notikumu
Latvijā. Pēc Tēvreizes un galda lūgšanas seko uzkodas un kafija, par ko gādā galvenokārt
dāmas. Ap pulksten 14:00 pēc jauki pavadītām pāris stundām visi dodamies atkal mājup.
Uzaicinam ik katru no jums atnākt kādu trešdienu, lai redzētu un dzirdētu, kas tur notiek!
**********************************************************************************************************************************************************

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
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Christ Latvian Evangelical Lutheran Church
Of Hamilton
18 Victoria Avenue South
Hamilton, ON L8N 2S6

!

SVINĒSIM
6O. DZIMŠANAS DIENU
KAM:

Kristus Ev. Lut. Latviešu draudzei

KUR:

18 Victoria Ave. S., Hamiltonā

KAD/KAS:

svētdien, 2017.g. 11. jūnijā
~pulkstens 15:00 Dziesmots dievkalpojums ,,DZIEDIET TAM KUNGAM’’
~seko jubilejas svinēšana baznīcas lejas zālē

KAS VĒL: ~satikšanās ar jaunības draugiem
~spontāns mākslas darbs
(aicinām visiem Kristus draudzē iesvētītiem ņemt līdzi iesvētību bildi –
tās saliksim kopā, uz vietas, skaistā 60 gadu bilžu stāstā)

Koncerta ieeja PRET ZIEDOJUMIEM, par labu baznīcas telpu uzlabošanai
JŪSU KLĀTBŪTNE IR DRAUDZEI VISLIELĀKĀ DĀVANA

Jānis Grinvalds
Draudzes priekšnieks

