
                KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ           
APKĀRTRAKSTS 2018. GADA DECEMBRA MĒNESIM 

Priecīgus Kristus, Kunga piedzimšanas svētkus! 

“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida 
pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” Lūkas ev. 2:10-11 

Prieks! Ir vēl tik ļoti daudz atšķirīgu vēlējumu, kurus ļaudis būtu varējuši dzirdēt tajā likteņvakarā: 
šausmu lietas, bēdīgas ziņas vai arī lietišķus norādījumus.  Varbūt pat kādu ļoti svarīgu runu. Tas 
mums nekas nav svešs. Kad pastu kastē atrodam aploksni no valdības, pirmā reakcija ir mazliet 
atbaidoša – ko tā no manis grib? Vai valsts grāmatvedis pārrēķinājis manus ienākumus un liks vēl 
vairāk maksāt? Tā var būt. 

Bet Dievs uz mums runā: ‘Es jums pasludinu lielu prieku!” Līdzīgi gaismai tumsu izkliedējot, kad 
dievišķais vārds un prieks sasniedz mūsu ausis un sirdis, tad bailes tiek padzītas. Drūmums ceļas kā 
migla, kad saules stari pieskaras zemei. Tas bijušais stāvoklis, ar ko cilvēks cīnījies vairs nevalda, bet 
jaunu spēku guvis – cilvēks var kaut ko mainīt. Kas par izcilu lietu! 

Man gribētos ticēt, ka draudzes dzīve rosās un piesaista uzmanību, jo tajā galvenokārt valda prieks. 
Prieks sekot Dieva ceļiem, prieks ziedot no sevis par labu līdzcilvēkam un prieks celt namu uz Dieva 
noliktiem pamatiem. Un katrs var nojaust, ka ikviens vērtīgs mirklis, ko drīkstam piedzīvot šajā ceļā ir 
no Dieva nācis.  

Jaunas iespējas dzimst. Tās dzimst nevis izmisumā, bet lielā priekā. Dievs šo pasaka mums caur to, 
ka viņš vienojas ar mums cilvēkiem. Viņš redz, ka mēs ar sevi netiekam galā. Cilvēks iekrīt 
melanholijā, nospiesti raudzīdamies uz citiem, kam šķietami vienalga kādā virzienā šī pasaule dodas. 
Bet Kristum dzimstot, jauna iespēja kaut ko labot arī dzimst. 

Un starp šīm sevis radītām dvēseles mokām un agresīvo vienaldzību, parādās prieks. Kā redzam – 
mēs neesam labi diezgan, lai no Dieva izpelnītu atzinības rakstu. Mūsu prieks nav no tā, ka būtu 
uzkāpuši nez kādos debesu augstumos, bet ka Pestītājs dzimis – Dievs nonācis pie mums! Ar to 
pietiek, lai atrastu jaunu sākuma punktu. 

Tas bija, ir un būs domāts visiem ļaudīm. Dievam uzņemot mūsu miesu uz sevi, Dievs zin labāk kā 
mēs paši kā tiekam pārbaudīti. Tāpēc Ziemassvētku visaptverošais stāsts ir par prieku dēļ Pestītāja 
piedzimšanas. Dievs dāvina pats sevi. Un Dievs dāvina sevi joprojām.  

*** 
Augšāmcelšanās uzvaras gājienā – mums aizgājušie 

Valentīns Ivsiņš 
1923. gada 1. jūnijā Daugavpilī, Latvijā - 2018. gada 7. novembrī Richmond Hill, Ontario 

izvadīts 2018. gada 10. novembrī York kapos, Toronto 

*** 
Sveicam savā draudzē Dinu Anitu Etmanskie (dz. Baumanis), kura tika uzņemta ar draudzes 

padomes vienprātīgu balsojumu 13. novembrī! 



DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Svētdien, 2. decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums - 1. advents. Seko Ziemsvētku sarīkojums ar 
mielastu Dāmu komitejas izkārtojumā. Lūdzu skat. Dāmu komitejas ziņas.  

Otrdien, 4. decembrī plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde. 
Svētdien, 9. decembrī plkst. 11:00, 2. advents. Dievkalpojums ar Hamiltonas latviešu skolas 
skolēnu piedalīšanos. Plkst. 12:15 Hamiltonas latviešu skolas eglīte. Visi mīļi aicināti.  

Otrdien, 11. decembrī plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 

Trešdien, 12. decembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda (pēdējā šai gadā). 

Svētdien, 16. decembrī plkst. 11:00, 3. advents. Dziesmām bagāts dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 23. decembrī dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks. 
Pirmdien, 24. decembrī plkst. 16:00, Sadraudzība pirms dievkalpojuma, lejas zālē                          
           plkst. 17:00, 4. advents. Ziemsvētku vakara dievkalpojums.  

Otrdien, 25. decembrī plkst. 11:00, Ziemsvētku dienas dievkalpojums  

Svētdien, 30. decembrī plkst 11:00, Gada noslēguma dievkalpojums ar dievgaldu. 

Vecgada vakara dievkalpojums š. g. 31. decembrī mūsu baznīcā nenotiks.  

Svētdien, 2019. g. 6. janvārī plkst. 11:00, Dziesmots dievkalpojums ar Vīru un meiteņu ansambļu 
piedalīšanos. Seko draudzes eglīte ar siltām pusdienām.  

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

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR ( Saņemti līdz 2018. g. 11. novembrim ) 
Piemiņas fondā: $ 100.- Larissa un Chris Schmitz; $ 50.- I. un M. Ķivlis; $ 20.- Chris Schmitz; 
$ 10.- Susan Pearson. Indriķa Kaņepa piemiņai: $ 100.- R. Loze un A. Jēkabsons, Inese Upmane - 

Mac Donald; $ 50.- G. un H. Ķiķaukas, S. Darkevics. I. Kaņepa un G. Zutis piemiņai: $ 100.- Vijolīte 

Alksnis. Zeltītes Grīnbergas piemiņai: $ 200.- Rolfs Grīnbergs; $ 50.- Irma Upmane. 
Gundegas Zutis piemiņai: $ 200.- Silvia Aarlaht and family; $ 100.- M. Bite, Dz. Reinis, A. Lagzdiņš, 
R. Loze un A. Jēkabsons; $ 70.- Margita Kins; $ 50.- G. Dāvidsone, Atis Tērauds, Sandra Leja, Velta 

Liģers, I. V. Lagzdiņa ( apkurei ), Erika Dusome, Bill and Debbie Vogl, Dina Etmanskie, N. Pulciņa, 

Irma Upmane, Ausma Rowberry; $ 25.- K. un D. Ozoli. Valentīna Ivsiņa piemiņai: $ 50.- M. Bite.    
Vīra un vecāku piemiņai: $ 50.- Dz. Suškovs ( apkurei )  



ZIEDOJUMI APKUREI UN REMONTA DARBIEM                                                                                    
$ 2,500.- Dāmu komiteja; $ 400.- A. Jēkabsons: $ 300.- I. Mitton; $ 200.- Ligita Gulēns; 
$ 100.- V.un B. Šnikvaldi, G. Dāvidsone, L. Bērziņa; $ 50.- Lilija Darkevics; $ 40.- D. Suškovs. 

Atvainojamies par ielaisto kļūdu pagājušā mēneša apkārtrakstā. Irma Upmane ir ziedojusi remonta 

darbiem $ 100.- , nevis $ 50.-, kā tas bija minēts.  

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

PATEICĪBA                                                                                                                                   
Izsakām sirsnīgāko pateicību visiem, kuri piedalījās Gundegas Zutis izvadīšanā uz pēdējo dusu. 

Tāpat liels paldies par izteikto līdzjūtību, kartītēm un ziedojumiem. Liels paldies māc. Dāvim 

Kaņepam par atvadu vārdiem. Paldies Jānim Grinvaldam par ērģeļu pavadījumu, dāmām un kungiem 

un ikvienam, kas palīdzēja galdu sakārtošanā un novākšanā.                                                          

Pateicībā, Anita, Ēriks, Krista, Maija un Atis.  

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

KRISTUS DĀRZA VADĪBA                                                                                                                      
ir nākusi pie mūsu draudzes locekļiem ar lūgumu, cik nu tas būtu katra iespēju robežās, financiāli 

atbalstīt remonta darbus Kristus Dārzā. Daudzi no mūsu draudzes locekļiem tur ir pavadījuši savu 

pēdējo dzīves posmu, esot latviskā vidē, kas nekur citur tā nav iespējams. Par mītnes nākotnes 

plāniem varat lasīt “Latvija Amerikā” avīzē, 43. numurā, bet tas viss vēl ir tikai “uz papīra” un šobrīd ir 

jāizdara tekošie labojuma darbi. Par ziedojumiem, kurus varat izdarīt caur mūsu draudzes kasi, 

saņemsiet ienākuma nodokļu atlaides kvīti. Paldies ikvienam jau tagad par atbalstu.  

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

ARCHIBĪSKAPES FONDS                                                                                                 
Gribam darīt jums zināmu, ka pateicoties jūsu ziedojumiem un starpību izmaksājot no draudzes 

kases esam nokārtojuši vajadzīgos mūsu draudzei paredzētos maksājumus šim fondam. Liels paldies 
ikvienam par devumu. Informēsim jūs atkal nākotnē, ja saņemsim jaunus norādījumus. 

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

                 NO ROKAS ROKĀ          
Produktus  jūs  vēl  varat  nodot  līdz  svētdienai,  9.  decembrim 



DK ZIŅAS:                                                                                                                                                       
Ar nožēlu ziņojam, ka mūžībā aizgājušas ir divas rosīgas Dāmu komitejas locekles: ilggadīgā 
DK priekšniece Gundega Zutis un DK sekretāre Zeltīte Grīnberga. Mēs ļoti izjutīsim viņu trūkumu.  

         Šī gada 2. decembrī pēc dievkalpojuma ir Dāmu komitejas rīkotais  

                  
PĀRDOŠANĀ būs piparkūkas, speķa pīrāgi, dažādi cepumi u.t.t. BAGĀTĪGA LOTERIJA 
Garšīgas siltas pusdienas - Cena pieaugušiem tikai $ 15.- 
Nākošā DK sēde ir paredzēta otrdien, 4. decembrī plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē.                                     
Astrīda Grinvalds                                                                                                                               
********************************************************************************************************************************************************** 

 Esat laipni lūgti piedalīties baznīcas eglītes uzstādīšanā un pušķošanā! 
“Meža brāļi” ar nocirsto egli ieradīsis baznīcā š. g. 15. decembrī plkst. 9:30 
no rīta. Ir vajadzīgi jauni un vecāki spēka pilni cilvēki, kam nav problēmas 
kāpelēt pa trepēm un pacelt egles resno galu. Vajadzīgi ir arī tādi, kas visu 
labi satīra. Pēc padarītā darba parasti visi tiek gardi pacienāti !  

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

BAZNĪCAS GADA GRĀMATA 2019. GADAM ... Jau visā drīzumā atkal būs dabūjama jaunā 
Baznīcas gada grāmata. Tā ir pilna ar informāciju, ar norādījumiem bībeles lasījumiem, vērtīgiem 

garīdznieku rakstiem, aprakstiem par draudžu dzīvi un daudz ilustrācijām. To varat izmantot kā 

kalendaru, piezīmējot svarīgus tikšanās datumus un apskatīt priekšā stāvošās vārda dienas. Par $ 

25.- to varat iegādāties no Birutas Kwapisinski. Lieliska Ziemassvētku dāvana draugiem vai radiem!            
******************************************************************************************************************************************************** 

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) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes 

priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. mājās 905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas                           

905 387 0824. Ar māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com 


