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               KRISTUS EV.- LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
                             APKĀRTRAKSTS 2018. GADA SEPTEMBRIM 

Vai būs laika baudīt un priecāties par roku darba augļiem? 

(Atkal laiks plānot nākamās sezonas darbus.) 

Atkal jāpalūr pa logu, vai pienācis laiks dobi ravēt? 

Šķiet stundas notērētas ravējot, un par visu to 

Neviens vienīgs pliks Paldies! 

Garāmgājēji uzmet aci, 

Zinātkārīgi noskatās, 

Un aiziet tālāk. 

Kā labā man visu to darīt? 

Dievam, tuvākajam vai sev? 

No dvēseles dievišķais dārznieks 

nožēlas un piedošanas mirklī 

 izrauj patmīlības nezāles. 

Tās vietā, iespējami augs granātābols,  

Burkāns ... 

... Varbūt pat kāda graudaina, bārdaina vārpa. 

(Vai Hosta.) 

Lasies prom, creeping Charlie! 

Atkāpies, tīruma usne! 

(Jūs man sagādājat dusmas!) 

Septembris klāt un jāķeras pie plānošanas! 

Uz sezonas darbiem - Maršs! 

Pusdienas, atskaites, lekcijas, uzvedumi, atceres un svētki sauc, 

No kuriem birst pa kādam auglim. 

Augļi. 

Vēderam? Dvēselei? 
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DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI: 

Septembrī 
Svētdien, 2. septembrī plkst. 11:00 (ATKAL VIENPADSMITOS) dievkalpojums ar dievgaldu                             
Svētdien, 9. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums                                                                             
Otrdien, 11.septembrī plkst.   19:00 draudzes padomes sēde                                                                         
Svētdien, 16. septembrī plkst.11:00 dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma lejas   
                              zālē HALO izkārtojumā “Jauniešu stāstu pēcpusdiena”    
                                          Cienasts - ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.                                                    
Otrdien, 18. septembrī plkst. 12:00 D.K. sēde baznīcas lejas zālē                                                     
Trešdien, 19. septembrī plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda. Turpināsim pārrunas par   
                                        iesākto tēmatu - iztirzāt “Mūsu Tēvs debesīs” 
Svētdien, 23. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums 
Svētdien, 30.septembrī plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu.               
Pēc dievkalpojuma siltas pusdienas Dāmu komitejas izkārtojumā.    Visi mīļi lūgti. 

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

Augšāmcelšanās uzvaras gājienā – mums aizgājušie 

Visvaldis Pūpols 

Dzimis 1923. gada 9. jūlijā – Rīgā 

Miris 2018. gada 7. jūlijā - Hamiltonā 

Apglabāts Woodland kapos 2018. gada 11. augustā 

Krišjānis Voldemārs Intenbergs 

Dzimis 1940. gada 4. maijā - Liepājā 

Miris 2018. gada 25. jūlijā - Hamiltonā 

Piemiņas brīdis 2018. gada 22. septembrī, HLB telpās 

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

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDAM UN CITUR (saņemti līdz 2018. g. 12. augustam) 
$ 5.- S. Pearson; $ 20.- anonīms; $ 40.- A. un Ž. Morussi (draudzes vispārējām 
vajadzībām); $ 100.- (US) I. un J. Kaņepi; Novēlējums $ 1,009.32 Estate of Anita 
Andrews. Baznīcas apkures sistēmai: $ 100.- G. Dāvidsone; $ 100.- Z. Kwapisinski;          
$ 1,000.- Arnolds Smiltnieks. Virtuves remonta darbiem: $ 10.- Dz. Suškovs. 
Baznīcas remontiem: $ 50.- I. Breikšs; $ 100.- N. Pulciņa; $ 500.- B. Platups. 

Lūgums: Baznīcai čekus lūdzu rakstiet uz Christ Latvian Ev. Lutheran Church  
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DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS: 
PĻAUJAS SVĒTKU PUSDIENAS. Svētdien š. 
g. 30. septembrī, tūlīt pēc dievkalpojuma 
baznīcas lejas zālē Damu komitejas 
izkārtojumā būs dabūjamas pilnas pusdienas. 
Tītara cepetis ar pildījumu un vairākām 
piedevām, saldais ēdiens un kafija. 
Cena pusdienām: $ 20.00 
Bērniem un jauniešiem par brīvu. 
BAGĀTĪGA LOTERIJA. 
Nākošā D. K. Sēde ir paredzēta otrdien, 
2018. gada 18. septembrī plkst. 12:00 
baznīcas lejas zālē.            Astrīda G. 

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

Paziņojums 
Š. g. 20. augustā Draudzes padomes sēdē tika apstiprināti baznīcas jaunās apkures 
iebūves darbi. Esam parakstījuši kontraktu ar “B & G Heating, Air Conditioning and 
Ventilation” firmu. Darbus ir paredzēts uzsākt augusta beigās, septembra sākumā un 
pabeigt apm. divu nedēļu laikā. Jaunās apkures cena, kā jau agrāk tas tika minēts ir ap 
$ 60,000.00 .  Draudzes padome pateicas visiem, kas jau ir ziedojuši šim mērķim, bet 
lūdz arī citus pievienoties ziedotāju sarakstam. Neviens ziedojums nav par mazu! 

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

Apsveicam 
mūsu jauno baznīcas apkopēju, ilggadīgo draudzes locekli, Timoteju Skrīnu, kurš ar   
1. septembri oficiāli uzsāk savus darba pienākumus. Tims vienmēr ir pielicis savu roku 
brīvprātīgi izpalīdzot uzturēt baznīcu un tās apkārtni tīru un apkoptu. Uzņemoties 
jaunos pienākumus vēlam Timam labas sekmes un esam pārliecināti, ka viņa 
uzraudzībā mūsu baznīcā viss vienmēr būs labākā kārtībā. 

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

“NO ROKAS ROKĀ” PĀRTIKAS VĀKŠANAS AKCIJU ŠOGAD SĀKSIM AR           
   7. OKTOBRI UN TĀ TURPINĀSIES LĪDZ 2018. GADA 9. DECEMBRIM. 
    Varam sākt jau tagad izdevīgi iepirkt pārtikas produktus, 
                            viemēr gan apskatoties “ BEST BEFORE” datumu. 

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

Lūgums: 
Ja kādam mājās būtu kāds staigulis (walker), kurš netiek lietots un ir vēl tīri labā 
kārtībā, mēs labprāt to turētu garderobes telpās un lietotu vajadzības gadījumā. 
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Jauns dārziņš urnām 
Woodland kapsētā ir izveidots jauns dārziņš 
URNU novietošanai. Dārzā atrodas sēdeklīši, 
krūmi, koki un citi stādi un vienā galā urnu celtne, 
“columbarium” ar 72 atsevišķām nišām, 4 
augstumā, 9 garumā, divās pusēs. Vietiņa kalna 
galiņā, gandrīz kalna maliņā, braucot pa pirmo 
celiņu kreisā pusē no galvenā iebraucamā ceļa. 
Cena 1 nišai ir $ 4,830, kas ieskaita bronzas    

plāksni, kā arī iegravēšanu, ja tā pieprasīta pirkšanas laikā. Vēlāk par iegravēšanu 
jāmaksā. Nav vietas mazai puķu vāzītei. Ja ir interese, lūdzu zvaniet nekavējoties uz 
Woodland biroju, 905-546-4704, lai sarunātu vizītes laiku un uzzinātu sīkāku 
informāciju, jo gandrīz puse jau aizrunāta.  

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

Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. 
( Pāvila vēstule kolosiešiem 3, 2) 

Kungs, manas domas bieži vien ir kā putni ar apcirptiem spārniem. Tās nevar pacelties 
uz augšu. Tās saistās tikai ar ikdienas rūpēm un zemes lietām. Tāpēc es lūdzu Tevi: 
dod man spēku atraisīties no zemes smaguma, domas vērst uz augšu, pieminēt Tavu 
labestību un klausīties, ko man stāsta, bezvārdu klusumā, mans Kungs un mans 
Pestītājs. Ļauj man biežāk būt kopā ar tiem, kas Tevi lūdz un Tevi slavē. Liec man 
atskārst, ka viena pagale nedeg, ka ugunskurs gaiši liesmo tikai no daudzām pagalēm. 
Tā lai lūgšanā domas uz augšu vēršot liesmo arī mana sirds.   

Viena no archibīskapa. emer.  Arnolda Lūša vakara lūgšanām.  
  
*********************************************************************************************************************************************** 

                                                       
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                                                
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