KRISTUS EV.- LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2019. GADA JANVĀRA MĒNESIM

Draudzes mācītājs, padome un Dāmu komiteja novēl visiem apkārtraksta lasītājiem
savos garīgajos meklējumos bezbailīgi savu gājumu virzīt uz Bētlemi; apklusēt domu
trauksmi, uzmanīgi lūkoties laikmeta zīmēs un atklāt mūžīgo patiesību; šķērsot
tuksnešus un pasaules plašumus, lai atrastu kāroto! Lai visiem izaugsmju pilns 2019.
gads!
***
Augšāmcelšanās uzvaras gājienā – mums aizgājušie
Ženija Moruss dz. Čakstens
1921. gada 21. decembrī Rīga, Latvijā - 2018. gada 5. decembrī Burlington, Ontario
"Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi
sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm."

********
Mēs no sirds sveicam Viju Skombu, kura pievienojajās Kristus draudzes ģimenei ar š.g.11.
decembri. Lai mūsu sadraudzība aug, un Dieva žēlastība stiprina draudzības saites!
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Svētdien, 6. janvārī plkst. 12:00, Zvaigznes diena - Dziesmots dievkalpojums ar draudzes kora, Vīru un
meiteņu ansambļu piedalīšanos, sekos draudzes Svētku eglīte ar siltām pusdienām .
Otrdien, 8. janvārī plkst. 12:00, Dāmu komitejas sēde
Trešdien, 9. janvārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda
Svētdien, 13. janvārī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu
Otrdien, 15. janvārī plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde
Svētdien, 20. janvārī plkst. 11:00, Dievkalpojums
Trešdien, 23. janvārī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda
Svētdien, 27. janvārī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu
***************************************************************************************************************************************

ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDĀ UN CITUR ( Saņemti līdz 2018. gada 9. decembrim )
Piemiņas fondā: $ 300.- Dz. Reinis; $ 200.- J. un M. Kļaviņi; $ 100.- B. Platups; $ 85.- Dz. Eglītis;
$ 32.- A. Grinvalds; $ 20.- M. Jaunzemis. Gundegas Zutis piemiņai: $ 150.- A. Bite; $ 100.- Janet Clifford
Brown, J. un D. Ozoli, E. Dzelme, R. Tērauds; $ 75.- Roland Karl un Patti Moore; $ 50.- Wayne Vogl, A.
Richters, Vilis Dāboliņš, I. un E. Leja; $ 45.- J. un Ē. Grīnbergi. Zeltītes Grīnbergas piemiņai: $ 50.- Vilis
Dāboliņš. Indriķa Kaņepa piemiņai: $ 200.- D. un I. Kaņepi; $ 125.- Anna Ābele; $ 100.- Vilis Dāboliņš; $ 50.N. Pulciņa. Ženijas Morusas piemiņai: $ 25.- I. Breikšs. Vīra un vecāku piemiņai: $ 20.- Dz. Suškovs
(apkurei).
Jaunajai apkurei un remonta darbiem: $ 600.- A. Jēkabsons; $ 400.- G. un R. Auniņi, $ 200.- A. un B.
Bredovski; $ 100.- G. Dāvidsone; $ 50.- V. Paukšēns.
******************************************************************************************************************************************

Kas tā ir par naudu? Un cik tur varētu būt?
Paldies ikvienam, kas papūlējās atnest savus
Denningera rēķinus un tos atstāja norādītā vietā
baznīcas lejas zālē. Daži draudzes locekļi bija lūguši
savus kaimiņus, lai arī tie pataupa savas iepirkuma
zīmes! Apsveicami! Bijām savākuši $ 60,000.00 vērtIbā.
Tagad pateicība nākas Vijolītei Alksnis, kas rūpīgi tās
izskaitīja un sagatavoja paciņās atpakaļ nodošanai
Denningera veikalam. Denningera veikals Kristus
draudzei izsniedza 12 “gift cards” katru par $ 50.- . Tātad
bijām saņēmuši 1% no vērtības - 600.00 dolārus.
Nauda tika nodota draudzes kasei.
Paldies visiem par sadarbību!
Turpināsim krāt rēķinus un piedalīties pēc iespējas vairāk šai ražīgajā darbā!
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DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS: Paldies visiem, kas apmeklēja D. K. rīkoto Ziemassvētku tirdziņu. Kā
vienmēr, mīļš paldies D.K. darbiniecēm, kas sagādāja bagātīgu loterijas galdu, tāpat par garšīgajām
piparkūkām, pīrāgiem un cepumiem. Sirsnīgs paldies manai vietniecei Mirdzai Avens par labi izkārtoto
pēcpusdienu, kā arī mūsu “extra” palīdzēm: Dacei Veinbergs, Ilzei Valdmanis, Andai Avens un Irēnai Tenteris.
Gadījumā, ja kāds / kāda vēlētos izpalīdzēt kādreiz kādā sarīkojumā, lūdzu dariet man to zināmu!
Mīļš paldies visiem draudzes lielās Ziemassvētku egles gādātājiem, pušķotājiem un satīrītājiem, tāpat tiem,
kas gādāja par garšīgo launagu un tiem, kas apciemoja vecākos draudzes locekļus.
Jūs visi esat ielūgti uz draudzes Svētku eglīti 2019. gada 6. janvārī, baznīcas lejas zālē, tūlīt pēc svecīšu
koncerta. Cena siltām pusdienām - $ 20.-. Vēl nav par vēlu pieteikties. Zvaniet Astrīdai Grinvalds, tel. 905 335 - 9819, jeb algrin.2254@gmail.com Varat vēl arī pierakstīties uz lapiņas baznīcas koridorā.
Nākošā D.K. sēde paredzēta 2019. gada 8. janvārī, baznīcas lejas zālē plkst. 12:00.
********************************************************************************************
Thank

you to everyone who attended the Church Christmas Bazaar on Dec. 2nd. As always, many thanks to

the Ladies group members who always donate their time and items for the lottery as well as delicious baked
goods. A warm thank you to my “second in command” Mirdza Avens, for organizing and running a very
successful afternoon. Also sincere thanks to our extra volunteers Dace Veinbergs, Ilze Valdmanis, Anda Avens
and Irena Tenteris. If in the future you would like to help at an event (but not necessarily commit to joining the
committee) please let me know! Any additional helpers are always welcome. Also thanks very much to the
ladies who helped out with lunch Dec. 15th (Church Christmas tree decorators), those who served cider and
cookies before the Christmas Eve service and to all who visited our elderly congregation members during the
festive season. Please join us at the Church Christmas Luncheon on January 6th, 2019, immediately
following the Candlelight Concert at 11:00 am. A schnitzel lunch will be served. Price is $ 20.-. It is not too late
to sign up: please contact Astrīda Grinvalds at 905-335-9819 or

algrin.2254@gmail.com

or on the sign-up sheet in church hallway.

The next Ladies Group meeting will be held January 8, 2019 at noon in the church hall.
NEW MEMBERS ARE WELCOME!!
Astrīda Grinvalds
****************************************************************************************************************************************

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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No Rokas Rokā .....
Varam ziņot, ka 12. decembrī ieradās “Mission Services” pussmagā
automašīna un aizveda visus mūsu savāktos produktus. Ar Jancīša un
Anniņas palīdzību tika pārpakoti saziedotie produkti. Pārpakojot
produktus mazākās kastēs varēja redzēt lielo dažādību. Kādam
garāmgājējam gan bija bijusi interese nogaršot pudelīti “Ensure”, jo
tukšo plastikas pudeli bija atstājis blakus trim pilnajām. Varbūt, ka tas
dzēriens nemaz nav tik garšīgs! Nākošo reizi neņems. Neesam vēl
saņēmuši rakstisku pateicības vēstuli no “Mission Services”, parasti
tur viņi uzrāda saziedoto produktu svaru. Bet tas bija liels. DUGAs,
Jancīša un Anniņas vārdā gribam sirsnīgi pateikties visiem, kas
atbalstīja šo produktu vākšanas akciju un es esmu pārliecināts, ka
mūsu darbs padarīja daudzus galdus bagātīgākus Svētku laikā.
PALDIES!
******************************************************************************************************************************************************

Mūsu baznīcas īrnieki, kreisā pusē: “The Nascent Christian Assembly of the Messengers”,
kurus šad un tad dzirdam svētdienās noturot savus dievkalpojumus. Šie īrnieki oriģināli ir no
Kongo - Afrikā. Uzņēmumā pa labi redzam detektīvu William Murdoch (Yannic Bisson) no TV
sērijas “Murdoch Mysteries” kopā ar baznīcas saimnieku Niku un mācītāju Dāvi. Filmējot
“klipu” savai TV izrādei Hamiltonā viņi noīrēja mūsu baznīcas lejas zāli, lai tur pusdienotu.

