
  
HAMILTONAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU IZDEVUMS 

2015. g. 1. decembrī            Nr. 371 
****************************************************************************************************************************** 

Nākošās Hamiltonas Ziņas iznāks 2016. g. 1. janvārī. Tajā ievietojamie materiāli nododami līdz 2015. g. 20. decembrim 
Aleksandrai Šteinbergai 11-42 Brock St. S. Dundas, ON L9H 3G7; e-pasts: asteinbergs@cogeco.ca  tālr. 905-628-0392 

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

SARĪKOJUMI DECEMBRĪ 

Sestdien,     5. dec. plkst. 17:00 HLB Eglītes Vakars, Biedrības namā 
Ceturtdien,   10. dec. plkst. 13:00 Siltas Ziemassvētku pusdienas, Biedrības namā
Svētdien,   13. dec. plkst. 12:00 LSH Ziemassvētku sarīkojums & meilasts, baznīcā

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

atzīmēs Ziemassvētkus svētdien 13. decembrī ar piedalīšanos dievkalpojumā plkst. 11os. 
 

Sekos skolas Ziemassvētku sarīkojums lejas zālē. 
PROGRAMMĀ skolēnu priekšnesums 

SVĒTKI LEDUS PILĪ 

Baudīsim latvisku svētku mielastu: 
zirņus, cūkas cepeti ar piedevām un visādus gardumus. 

Ieradīsies Ziemassvētku vecītis. Būs bagātīga loterija. 

IEEJA PRET ZIEDOJUMIEM               VISI MĪĻI AICINĀTI! 

Aicinājums ģimenēm, kuru bērni neapmeklē latviešu skolu, piedalīties sarīkojumā. Lūdzam pieteikt 
bērnus pārzinei Baibai Bredovskai 905-522-7190 vai emba.br@cogeco.ca līdz  

3. decembrim, lai varētu laicīgi sagatavot dāvanu maisiņus. Lūdzam $6 ziedojumu par maisiņu. 

 
HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Eglītes vakars, sestdien, 5. decembrī, plkst. 17:00, Biedrības namā. 
Siltas vakariņas ar vīnu.  Dziedāsim un gaidīsim Ziemassvētku vecīti. 

Ņemsim līdz apmaiņas dāvanu apm. $10.00 vērtībā. 
Ieeja $15.00  Visi ļoti silti ielūgti! 

Ziedojums: I. Strautmanis piem. $50.00 Gundega Dāvidsons. 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca
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Ceturtdienas Klubs 
ar kafiju 
Pensionāri Hamiltonā 

Mani dzimtenes svētie bērzi, 
Stāv pulciņos zilgani bāli, 
Un klusi ar izplēstām rokām, 
Sargā šo balto zemes apklāju; 
Viņu sirmās galotnes svētī, 
Mani dzimtenes svētie bērzi…. 

Lūdzu esiet visi laipni aicināti uz  
siltām Ziemassvētku pusdienām   Skaists  bērzu bariņš pie Bauskas ceļā uz Rīgu 
mūsu Biedrības namā  
ceturtdien 10. dec. plkst. 13.00 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi vanadžu kopai: $175.00 - R. Tērauds;     $50.00 - L. Jēgeris,  
$50.00 - V. Alksnis 

Ziedojumi nodaļai:  $100.00  -  N. Ozoliņš  -  Zvannieku Mājai 

 Zinaīdas Dindzāns piemiņai: $100.00  -  Paul Chapman;   $75.00  -  Dr. V. Mileiko;  
        $50.00  -  J.J. Bunķis;          $50.00  -  L. Leišaunieks  

Ziemassvētku palīdzības akcija: 

Līdz ar šīm “HZ” izsūtam Daugavas Vanagu Kanadā Ziemassvētku ziedojumu vākšanas aicinājumus, 
ziedot palīdzības darbam. Laipni lūdzam ziedojumus, kopā ar pavadzīmi, klātpieliktā aploksnē, 
nosūtīt DV Hamiltonas nodaļas kasierei Laimai Mecs. Čekus lūdzu rakstīt uz “Daugavas Vanagi” 
vārda. Par ziedojumiem izsniegs nodokļu atlaides kvītis.  
Izsakam, jau iepriekšēji, pateicību visiem mūsu aprūpes darba veicinātājiem un atbalstītājiem. 

Atgādinājums nodaļas biedriem  kuri vēl nav paspējuši nokārtot savas biedru maksas ($20.00 
gadā) tiek lūgti to nokārtot pie nodaļas kasieres Laimas Mecs. 

Izsakam sirsnīgu pateicību visiem, kuri apmeklēja un atbalstija mūsu rīkoto vēsturiskās filmas 
“Segvārds Vientulis” izrādi. Paldies filmas režisoram Normundam Pucis par mums doto iespēju 
noskatīties šo interesanto, vēsturisko filmu par meža brāļiem un latviešu nacionālās pretestības 
kustību Latgalē pēc otrā pasaules kara. Tāpat paldies Imantam Purvam par ieteikumu izkārtot filmas 
izrādi Hamiltonā un tikšanos ar filmas režisoru Normundu Pucis. 

 DV Hamiltonas nodaļas valde 

DV HAMILTONAS NODAĻAS VALDE NOVĒL VISIEM TAUTIEŠIEM,  
MŪSU DARBA VEICINĀTĀJIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM: 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU! 



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2015. GADA DECEMBRIM 

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt                                                                   Ak eita tur kūtī pie silītes ar’,                 

Pie silītes Betlēmē visi nu klāt!                                                                      Pie svecītes gaismiņas skatīties var, 

To prieku lai katrs nu sirsniņā jūt,                                                                   Kā autiņi tīri tur bērniņu sedz, 

Ka debesu Tevs savu Dēlu mums sūt’!                                                           Par eņģeļirm jaukāku guļot to redz. 

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

 Ko tev ir nozīmējusi Kristus bērna atnākšana aizgājušā gadā? Lai uz to atbildētu, vispirms ir 
jāpadomā, ko tas viss nozīmē. Sāksim ar pašu būtiskāko—Dieva apsolījums piepildās. Dieva vēlme 
tuvināties cilvēkam. Kur visspilgtāk Viņu spēj ieraudzīt vai sajust? Ja tu klusībā aizver acis un ļauj sev 
atmiņās gremdēties, iespējams, ka tu atsauksi brīdi, kurā Viņš bija klāt un tev palīdzēja. 

 Ziemsvētku pietuvināšanās sakurina sabiedrību. It kā šis būtu tas gada laiks, kad mēs meklējam 
Kristus pieskārienu. Bet…te viens strīdās par kafijas krūzēm, otrs par to, kad vispareizāk veikaliem 
būtu jāizliek pirmās Ziemsvētku rotas un trešais cenšas risināt mīklu, kā pareizi būtu jāsveic otru šajā 
gada laikā. Tā vietā, kur cilvēkam vajadzētu ar rāmu sirdi un rimtu prātu svinēt svētkus, tas kļūst 
arvien vairāk satraukts. 

 Taču pašiem vajadzētu zināt, cik traucējoša ir šī pārliekā uzmanības veltīšana ārpusējam svētku 
ietērpam. Pietiek ar to, ka mūsu iekšējais cilvēks, kas gaida „dzirdēt eņģeļus slavējam”, ka „Kristus 
Glābējs ir klāt, Kristus Glābējs ir klāt!” to dzird un saklausa! Un no šī iekšējā, apžēlotā cilvēka izaug 
tas zieds, kas vērš mūsu uzmanību pret savu tuvāko. Lai mēs mīlestībā viņu uzlūkojam, nevis 
dusmās, skaudībā vai bailēs. 

 Mēs mēģinam mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu, un Dievu pāri visām lietām. Nav jau viegli atvērt 
savas nama durvis Viņam. Arī toreiz Betlēmes ielas izstaigājuši, Jāzeps un Marija neatrada nevienu 
mājvietu, kuras iemītnieki būtu varējuši saspiesties vēl mazliet šaurāk. Un tā Jēzus bērniņam bija 
lemts piedzimt lopu kūtī. Un tomēr viss bez naida! Dievs patiesi mūs tā ir mīlējis, un devis savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai nebūtu jākunkst par dzīves sīkumiem.  

 Ir vēl tik daudz lielas lietas, ko darīt un piedzīvot—un lai Dievs palīdz mums uz to sagatavoties! Lai 
šis svētku laiks ļauj ikkatram atgriezties uz to kluso vietu sevī, kur mūžīgais un laicīgais sastopas. 
Redzēt un piedzīvot Kristus apsolīto atnākšanu katru gad’ no jauna. 

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



NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Otrdien, 1. decembrī, plkst. 19:00, DUGAs sanāksme 

Svētdien, 6. decembrī, plkst. 11:00, 2. Advents - Dievkalpojums ar dievgaldu (dziedās viesu koris) 

Svētdien, 13. decembrī, plkst. 11:00, 3. Advents - Dievkalpojums ar latviešu skolēnu piedalīšanos 
                                                    12:15, Latviešu skolas eglīte 

Otrdien, 15. decembrī, plkst. 13:00,  Dāmu komitejas sēde 

Ceturtdien, 17. decembrī, plkst. 19:00,   Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 20. decembrī, plkst. 11:00, 4. Advents - Dziesmu un lasījumu dievkalpojums  

Ceturtdien, 24. decembrī, plkst. 17:30, Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
                                            plkst. 16:30, Sadraudzība pirms dievkalpojuma lejas zālē 

Piektdien, 25. decembrī, plkst. 11:00, Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu 

Svētdien, 27. decembrī dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks 

Ceturtdien, 31. decembrī, plkst. 18:00  Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu 

2016. gadā 

Svētdien, 3. janvārī, plkst. 11:00, Zvaigznes diena - Ziemsvētku atskaņu koncerts 
                                                        Pēc koncerta draudzes eglīte ar siltām pusdienām 
********************************************************************************************************************************************************** 
Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2015. gada 18. oktobra līdz 15. novembrim) 
Gaidas Ieviņas piemiņai: $50.- L. Bērziņa, P. Vilks, $100.- D. un K. Ozoli, Dzintra Reinis. 
Mades Laugales piemiņai: $200.- D. un K. Ozoli. Indras Pulciņas piemiņai: $50.- D. un K. Ozoli. 
Dr. Ingrīdas Strautmanes piemiņai: $125.- Dace Ozols. Bērniem Latvijā: $50.- I.Upmane, $100.- 
V. un J. Ezerkalni. Svētdienas skolai: $25.- M. Jēkabsons. Zupas virtuvei: $50.- Dz. Suškovs 

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

Ticības celsmes stundas. Dieva vārdu lasīšanu un pārrunas atsāksim ar Jauno gadu, janvāra 
mēnesī. Ikviens ir mīļi gaidīts piedalīties Bībeles lasīšanā, diskusijās un liecībās, un būt sadraudzībā 
ar citiem brāļiem un māsām. Tā ir iespēja labāk saprast Bībeli un uzdot jautājumus mācītājam par 
neskaidro un nesaprotamo. Pēc Dieva vārda uzklausīšanas, kopīgi baudam sarūpēto cienastu.                                       
Tiešām svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā (Lk. 11:28) 

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

Lūgums no LELBA’s palīdzības nozares 
Nozares vadītāja māc. Biruta Puiķe-Wilson atkal griežas pie mūsu draudzes locekļiem ar lūgumu, 
savu iespēju robežās, atbalstīt ziedojumu akciju, kas palīdz mūsu tautiešiem, kuriem neklājas viegli 
un kuri lūdz palīdzību. Puse no draudzes locekļu saziedotās naudas tiks nosūtīta LELBAi, bet otrā 
puse netiks ielikta draudzes kasē regulāriem izdevumiem, bet tiks izlietota palīdzības darbam Latvijā 
(piem. māsu draudžu atbalstam, ko daram katru gadu, utt.). Sīkāka informācija par LELBAs 
palīdzības darbu ir pievienota elektroniski sūtītam apkārtrakstam (skat. pēdējo lapu) un ir arī 
dabūjama baznīcā no dežurantiem. 



 

Sveicam jauno Otavas draudzes mācītāju! 
Ar 2015. gada 1. novembri Miera draudzē Otavā kalpošanu 
uzsāka mācītājs Ilmārs Zvirgzds. Mācītāja formālā ievešana 
amatā ir paredzēta jaunā gada sākumā. Mums bija iespēja 
personīgi tikties ar māc. Zvirgzdu LELBAs Kanadas Apgabala 
konferencē, Hamiltonā, š. g. 7. novembrī. Blakus uzņēmumā 
redzam māc. I. Zvirgzdu un viņa kundzi Evu Sinkēviču. 
Ģimenē ir arī dēls Dāvids. 
Foto V. Mazpole 

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

Mūsu mācītājs, prāvests emer., Dāvis Kaņeps uz 6 mēnešiem 
ir uzņēmies LELBA’s Kanadas apgabala garīgā vadītāja/vietas 
izpildītāja pienākumus, atvietojot prāvesti Ilzi Kuplēnu-Ewart. 
Gribam arī ziņot, ka māc. Dāvis Kaņeps uz nākamiem 3 gadiem ir 
izraudzīts kā komandas loceklis—Team member Ev. Luterāņu 
draudžu “Bay area ministries” daļā. Vēlam viņam daudz spēka un 
dievpalīga veicot visus šos daudzos pienākumus. Es visu spēju 
viņā, kas man dod spēku. (Flp. 4:13) 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Dāmu komitejas ziņojums: Mīļš paldies visiem  
apmeklētājiem, kas atbalstīja D. K. rīkoto Ziemas-
svētku sarīkojumu š. g. 29. novembrī. Īpašs paldies 
visām D.K. darbiniecēm, kas cepa piparkūkas (skat. 
uzņemumā, kur redziet vairākas no darbiniecēm), 
dzeltenmaizi, un citus gardumus, kā arī visām 
palīdzēm, kas apkalpoja viesus. Paldies visiem 
loterijas mantu ziedotājiem un apsveicam laimīgos 
vinnētājus. Atzīmējiet jau tagad savā kalendārā, ka 
Ziemassvētku koncerts ar sekojošu draudzes eglīti 
notiks 2016. gada 3. janvārī. Būs siltas pusdienas, 
cena maltītei $15.- . Uz pusdienām lūdzu pieteikties 
pie Astrīdas Grinvalds, zvanot 905-335-9819, jeb 
pierakstoties baznīcas lejas zālē. 
Nākošā Dāmu komitejas sēde paredzēta otrdien, 
2015. g. 15. dec. plkst. 13:00, baznīcas lejas zālē.     D. K. priekšniece Astrīda Grinvalds. 
********************************************************************************************************************************************************** 

                      Ar šādu virsrakstu tiek sludināts jauniešu salidojums - sanāksme 2016. gadā, 
no 18 - 21 augustam Charlottetown, Prince Edward Island. Katrus divus gadus ELCIC 
(Evanģēliski luteriskā baznīca Kanadā) un Anglikāņu baznīca Kanadā rīko kopēju saietu 
jauniešiem, no 14 līdz 19 gadus veciem, visas Kanadas mērogā. Aicināti piedalīties tiek 
arī jaunieši no mūsu draudzes. Par paredzēto interesanto programmu jūs varat dabūt 
vairāk informāciju no mūsu draudzes mācītāja Dāvja. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LELBĀL baznīcas 2016. gada grāmatas vēl ir dabūjamas sazinoties ar Birutu Kwapisinski. Gada 
grāmatu varat izmantot kā kalendāru, kur atzīmētas visas vārda dienas, tapat jūs tur atradīsiet 
interesantus rakstus, daudz dažādu informāciju un ilustrācijas no pagājuša gada notikumiem.       
Gada grāmatas cena $20.-. Ideāla dāvana svētkos! 
********************************************************************************************************************************************************** 
Pateicība: 
Laugaļu dzimtas vārdā gribu pateikties draugiem un radiem par ziediem un kartītēm, ko saņēmām 
manas mammas miršanas laikā, it sevišķi māc. Dāvim par viņas izvadīšanu Londonas Woodland 
kapsētā.                                                                                               Daina Ozols. 
********************************************************************************************************************************************************** 

Paldies - Sirsnīgi svētku sveicieni visiem, kas darīja vieglāku manu braucienu uz Ērģeļu dienu 
dievkalpojumu/izcilo koncertu Toronto š. g. 1. novembrī.                    Ilga Breikša. 
********************************************************************************************************************************************************** 

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. Ja mainat dzīves vietu, lūdzu 
paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai rakstot mzandbergs@cogeco.ca. 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā 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 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 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca
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                                                          Šī lapa tiek Izsūtīta tikai elektroniski 

                                  LELBA PALĪDZĪBAS NOZARES 2015. GADA AKCIJAS VĒSTULE 

Mīļie LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji! 

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas 
sniegt finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem 
līdzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam 
Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. 
Paldies par dāsnumu! 
Esam piešķīruši palīdzību $1700.- apmērā vasaras nometnes rīkošanai invalīdiem Latvijā. 
Esam piešķīruši $500.- atbalstu ģimenes mājas "Zvannieki" jauniešiem stipendiju fondam. 
Esam nosūtījuši palīdzību $200.- apmērā daudzbērnu ģimenei komunālo maksājumu 
segšanai. Piešķīrām $2000.- Audžuģimeņu biedrībai pārtikas paku iegādei audžuģimenēm 
Ziemsvētkos. Palīdzības saņēmēji ir bijuši pateicīgi par saņemto. 

Par nožēlu jāteic, ka ar katru gadu ienāk arvien mazāk līdzekļu Palīdzības nozares kasē, un 
līdz ar to, mēs arvien mazāk spējam palīdzēt palīdzības lūdzējiem. Es zinu, ka tad, kad 
pašiem neklājas viegli, tad nav viegli domāt par līdzcilvēku vajadzībām. Bet es vēlos katru 
aicināt – lūdzu, pārdomājiet, cik katrs spējiet, cik Jūsu rocība atļauj, un, lūdzu, ar savu 
ziedojumu atbalstiet tautiešus. Palīdzības nozares vadlīnijās pirmā prioritāte ir cilvēku tiešās 
vajadzības. Mēs nepiešķiram naudu ēku atjaunošanai vai būvei, bet cilvēku tiešajām 
vajadzībām. Bet mēs varam izdod tikai tik daudz, cik atrodas mūsu kasē. 

2. vēstulē korintiešiem (9:10-11) teikts: Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, 
nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Jūs tiekat darīti bagāti 
visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. Ar to, ko 
sniedzam otram palīdzības darbā, mēs pagodinām Dievu un tā ir mūsu pateicība Dievam par 
visu Viņa labestību un visām svētībām, kuras esam pārpārēm saņēmuši. Vai mēs arī šogad 
Dievam pateiksimies, daloties savās svētībās ar cilvēkiem viņu vajadzībās? 

Atgādinu, ka puse no draudzei saziedotā tiks nosūtīta LELBA Palīdzības nozarei, bet otra 
puse paliek katrai draudzei. Šī summa nepapildina draudžu kases, bet ir lietojama palīdzības 
darbam Latvijai (piem. māsu draudžu atbalstam). 

Jau iepriekš sirsnīgs paldies ikkatram par dāsnumu! 

Palīdzības nozares vadītāja 
Māc. Biruta Puiķe-Wilson


