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SARĪKOJUMI MAIJĀ 

Piektdien,     6. maijā plkst. 18:30 Kurzemes cietokšņa 71 gada atcere, baznīcas zālē 
Sestdien,     7. maijā plkst. 14:00 LSH pamatskolas & ģimnāzijas izlaidums, baznīcas zālē 
Ceturtdien,   12. maijā plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Ceturtdien,   26. maijā plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Sestdien,   28. maijā plkst. 17:00 HLB sezonas darbības noslēguma vakars, Biedrības namā 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

*********************************! ******************************

DV HAMILTONAS NODAĻAS RĪKOTAIS 

KURZEMES CIETOKŠŅA 71 GADA ATCERES VAKARS 
Piektdien, 2016. gada 6. maijā plkst. 18:30 

Hamiltonas latviešu baznīcas zālē 
18 Victoria Ave. S. Hamiltonā 

Tiks izrādīta Okupācijas Muzeja dokumentālā filma   

“Zedelgema ”  

Priekšnesumi: 
LSH koklētāju ansamblis 

Pēc akta pakavēsimies pie kafijas galda 

Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem 
VISI LAIPNI LŪGTI APMEKLĒT 

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

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


Ziedojumi  vanadžu kopai: 
$200.00  -  Elza Gulbis 
Rūtas Tuklers piemiņai: 
$100.00  -  L.E. Jēgeris      
  $50.00  -  B. Tigeris;    Vija Mureta;    V. Alksnis;    I. Mitton.          $10.00  -  S. Pearson. 
V. Rudzīša piemiņai: 
$250.00  -  Inga Mitton  -  Okupācijas Muzeja  -  Nākotnes namam 

Ziedojumi nodaļai: 
R. Tuklers piemiņai  
$250.00  -  Jan I Ondrich;      $200.00  -  A. M. Ondrich;    I. A. Kuksis;      $150.00  -  M. Kānbergs  
$100.00  -  J. Jēkabsons;       D. J.  Ozols;        $75.00  -  N .E. Pulciņš – slimo leģionāru aprūpei 
$75.00  -  A. Brammanis  
$50.00  -  A, Bāders;   A. A. Grīnbergs;   A. Ondrichs;   M. A. Šnepers;   I. Tannis;   R. G. Auniņš. 
$30.00  -  G. Dāvidsons;    L. Mecs .     $25.00  -  S. Zeņka 

Pateicība                                                                                                                                                                 
Izsakam lielu pateicību visiem, kuri piedalījās un atbalstīja mūsu gadskārtējo sarīkojumu  “Pūpolu 
tirgus”.Paldies, gan par dāsniem ziedojumiem, gan arī iepērkot mūsu gatavotos gardumus. 
Pateicoties jūsu atsaucībai, ieņemtie līdzekļi dos mums iespēju turpināt palīdzības darbu.   
Paldies latviešu skolas bērniem par skaistiem priekšnesumiem un skolotājām, kuras priekšnesumus 
sagatavoja. Tāpat paldies arī čaklajām palīdzēm un palīgiem un ikvienam kuri palīdzēja daudzajos 
darbos.                          Vanadžu kopas valde.   

  Kurzemes cietokšņa 71 gada atceres vakars piektdien, 6. maijā, plkst 18;30 baznīcas zālē.  
    
Sēru vēsts   -  Dieva mierā aizsaukti: 
Vilis Rudzītis dz. 1926. g. 6. aug.   -   miris 2015 g. 22. aug.   
Rūta Tuklers dz. 1928. g. 26. martā   -   mirusi 2016. g. 21. martā 
Artūrs Amoliņš dz. 1922. g.  11. dec.   -   miris 2016. g. 31. martā 
                                                          Nodaļas valde izsaka līdzjūtību piederīgiem. 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Sezonas darbības noslēguma vakars. 
Sestdien, 28.maijā, plkst. 17:00, Biedrības namā. 

      Aukstais galds, vīns, alus.  
      „Loonie” loterija. Labprāt pieņemsim loterijai piemērotas ēdamas un   

       dzeramas mantas.   
       Programmā :  Jānis Tenteris mūs iepazīstinās ar pašreizējo politisko un  

        immigrantu situāciju Latvijā.  
        Ieeja $15.  Visi mīļi gaidīti! 

Ziedojums:  $100—M. un E. Tētiņš.  Paldies!  



 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

Aicinām piedalīties LATVIEŠU SKOLAS HAMILTONĀ 
PAMATSKOLAS 48. un ĢIMNĀZIJAS 26. IZLAIDUMĀ 

sestdien 7. maijā plkst. 14:00 
baznīcas lejas zālē 

Izlaiduma aktam sekos skolēnu uzvedums: 
ASPAZIJA UN RAINIS – GARS AR GARU SATIEKAS 

un 
bagātīgs izlaiduma mielasts 

Absolventi: Nile Lederman (pamatskola) 
Katrīna Kanberga un Reinis Zenka (ģimnāzija) 

CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju—Pensionāri Hamiltonā 

Ceturtdien, 12 maijā, 2016. g. plkst. 13:00 visi esat laipni lūgti uz mūsu saietu pie tradicionālo skaisto 
galdiņu ar garšīgām maizītēm un saldām kūciņām, kafiju, tēju, vīnu un ūdentiņu. 

Ceturtdien, 26. maijā, 2016. g. plkst. 13:00 atkal pulcēsimies mūsu klubiņā pie kafijas galdiņa ar 
visām garšīgām maizītēm un dzērienu.  Paskatīsimies labu filmiņu un būs jautras pārrunas. 

D.V. sporta kopa “Sparta” novusa sekcija ir beigusi 2015./16. g. sezonu.  
Vienspēlēs: 1. vietā A. Grinbergs 15 1/2 pkti., 2. v. A. Richters 14 1/2 pkti., 3. v. A. Maldonis 11 pkti.  
Sezonas labākais spēl. A. Grinbergs 20 1/2 pkti., 2. v. A. Richters 18 1/2 pkti., 3. v. D. Kaņeps 16 pkti. 
Viensitienos 1. v. A. Grinbergs 16, 2. v. A. Richters 13, 3. v. I. Leja 9. 
Kommanu spēlēs 1. v. D. Kaņeps un I. Leja. 
Sezonas noslēgšanas turnīrā: 1. v. O. Šustiņš 7 1/2 pkti., 2. v. A. Richters 7 1/2 pkti., 3. v. D. Kaņeps 
6 1/2 pkti.  
Nākošā sezona ir paredzēta sākties novembrī.  M. Žulps. 



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA MAIJAM 

“MĪLESTĪBA MAMMĀM” 

   

Raugoties vietējā avīzē, izlasām pārsvarā bēdīgus stāstus par cilvēku likteņiem—par nokautiem, kuri 
atradās nepareizā vietā nozieguma laikā. Katrs var uzskaitīt galvenos iemeslus šiem grēka darbiem -  
greizsirdības uzliesmojums, zādzības laikā mājīpašniekam sastopot zagli, vai narkotiku ietekmē 
uzbrūkot citiem. Visjaunākās ziņas bija par 19 gadus vecu divu bērnu māmiņu, kura bija iejaukta 
mīlas trīsstūrī. Varbūt Šekspīrs par to spētu uzrakstīt cēlu traģēdiju, taču patiesība liecina par samērā 
satraukumu pilnu dzīvi, iespējami—kaislīgu, bet neatlaidīgā uzmanības un apliecinājumu meklēšanā. 

Grieķu valoda mums sniegusi ieskatus par mīlestību. Tā piedāvā pamatā 3 atšķirīgus vārdus 
mīlestības pakāpēm. Piemēram—kaisle un intīmi sakari divu cilvēku starpā tiek apzīmēta ar vārdiņu 
ερος (eros). Savukārt ikkatra eksistenciālās bailes nespēj pilnībā nomierināt, nedz trauslo pašcieņu 
pacelt vienīgi fizisks kontakts. Jo blakus tam arī nepieciešama izrādīta savstarpēja cieņa vārdos un 
attieksmē. Tādu mīlestību izsaka vārds φιλιά (filia). Bet mīlestība, kura patiešām saista divus un tos 
padara par vienu miesu un garu, kura kaut atdod savu dzīvi par otru (bez nosacījumiem) ir apzīmēta 
ar vārdu άγάπή (agape). Tā ir tā saucamā dievišķā mīlestība. 

Kad Jēzus trīs reizes Pēterim prasa: Pēteri, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Viņš Pēterim pēc katras 
pozitīvas atbildes uzdod jaunu uzdevumu: “Gani manas avis; baro manus jērus”.  Man šķiet, ka esam 
vairāk kā paspēruši soli šajā virzienā, atsaucoties uz aicinājumu gādāt (kaut drusku) par Jēzus 
mazākajiem brāļiem un māsām Zemgalē caur akciju “Mīlestība Mammām”. Ticot, ka izaicinājums 
pienācīgi rūpēties par bērniņiem vislabākajos laikos nav bijis viegls, bet šīsdienas Latvijā - visādu 
ekonomisku un sabiedrisku pagrimumu dēļ tas ir palicis arvien varenāks, tad ko citu lai darām ja ne 
palīdzēt šiem “jēriņiem” saņemt vajadzīgo barību? Lai arī viņi zinātu ko nozīmē ganīties zāļainās 
ganībās un atrasties pie skaidra ūdens! 

Paldies jau pirmkārt sakām Dievam. Jo Dievs mums devis šo jauko izdevību atbildēt uz aicinājumu 
mīlēt, kā paši esam mīlēti! Paldies tad sakām visiem akcijas “Mīlestība Mammām” atbalstītājiem, 
rīkotājiem un dalībniekiem! Lai nu būtu, ka mēs pievēršam savu uzmanību pārmaiņām citu dzīvēs, 
kas liecina par mīlestības spēku darīt labu. Lūdzot par Latvijas māmiņām, arī izlūgsimies Dieva 
svētību par ikkatru, kas atstās savu iespaidu uz jaunām ģimenēm—par tēviem (lai tie apzinās savu 
atbildību!), par ārstiem, audzinātājiem, skolotājiem, vecvecākiem, tēvočiem un tantēm, brālīšiem un 
māsiņām un iespējams—draudzēm, kas tos sveiks savā vidū! 

MUMS ZUDUŠIE  

Rūta Tuklers: dzimusi 1928. gada 26. martā Rīgā – mirusi 2016. gada 21. martā Hamiltonā, ON. 
Izvadīta no draudzes dievnama un apbedīta Woodland kapos 29. martā. 

Artūrs Rūdolfs Amoliņš: Dzimis 1921. gada 12. jūlijā Lēdurgā – mira 2016. gada 31. martā 
Trentonā, ON. Izvadīts no Dodsworth & Brown bēru nama un apbedīts Woodland kapos 7. aprīlī. 



“Mīlestība mammām” Bayfront parkā, š. g. 26. martā 

/  
Šai pavēsajā, bet saulainajā sestdienā, 26. martā vairāk kā 50 dalībnieki (tas ir neskaitot Jancīti un 
Anniņu) piedalījās labdarības projektā “Mīlestība mammām” gājienā, Bayfront parkā, Hamiltonā. Bija 
reģistrējušies 42 gājēji un kādas 10 personas veica administrācijas pienākumus. Kā vienu gribu minēt 
Aivaru Jēkabsonu, kurš bija ieradies ar savu lielo BBQ krāsni un “kūpināja” desiņas, par kurām bija 
rūpējies Jānis Ozols. Tāpat “gādīgas rokas” bija sagādājušas siltu kafiju un garšīgu dzeltenmaizi. 
Bez “karstiem” sunīšiem vēl bija redzami divi “aukstie” jeb īstie suņi. No dalībnieku sejām varēja 
spriest, ka visi bija priecīgi un apmierināti, neskatoties uz auksto vēju, kas negribēja rimties. Varam 
ziņot, ka šai gājienā tika ieņemts - saziedots $4,285.45. Trīs no gājējiem var lepoties, ka tiešām bija 
piestrādājuši un no sponsoriem savākuši pāri par $500.- $600.- katrs. Uzslava viņiem! Sīkāku 
aprakstu par gājienu jūs varēsiet lasīt avīzē “Latvija Amerikā” un visā drīzumā paziņosim kopsummā 
savākto naudu, kas tiks nosūtīta LELBA jaunatnes nozarei, projektam “Mīlestība mammām”. Sirsnīgs 
paldies ikvienam, kas piedalījās un atbalstīja šo labdarības projektu, gājiena koordinātoram Jānim 
Ozolam un tāpat visiem ziedotājiem. Paldies, paldies... 
Gājēji (alfabētiskā kārtībā): Alksnis Māra, Darkevics Vija, Eglīte Elizabete, Eglīte Ingrīda, Eglīte 
Katrīna, Eglītis Rinalds, Grinvalds Aleks, Grinvalds Julia, Hanisco Joseph, Hanisco Robert, 
Jēkabsons Emily, Jēkabsons Kristīna, Kaņeps Dāvis, Kaņeps Iveta, Kaņeps Mārtiņš, Kaņeps Pēteris, 
Kuncāns Brigita, Lakats Jessica, Lakats Kristin, Lakats Linda, Lakats Tyler, Lederman Nile, Legzdiņš 
Arnolds, Loze Rudīte, Magrica Marisa, Magrica Sandria, Magrica Ariana, Magrics Ernests, Magrica 
Līga, May Andrea, May Anita, Ozoliņš Gail, Ozoliņš Niks, Ozols Dace, Ozols Daina, Ozols Kārlis, 
Ozols Māra, Raterman Dāvis, Smiltnieks Arnolds, Šteinbergs Rita, Tentere Irēna un Valdmane Ilze. 
Darbinieki:Bredovska Baiba, Bredovskis Arnis, Dāboliņš Uldis, Grinvalds Jānis, Jēkabsons Aivars, 
Ķiķauka Gundaris, Ozols Jānis, Reinis Dzintra, Skrīns Tims un Zandberga Māra. 

Dāmu komitejas ziņas. 
Sirsnīgi sveicam trīs jaunās Dāmu komitejas locekles: Elizabeti Ludviku, Ingrīdu Eglīti un Māru 
Ozolu! Mīļš paldies E. Gulbis jaunkundzei par dāsno ziedojumu Dāmu komitejas turpmākai darbībai. 
Nākošā Dāmu komitejas sēde paredzēta otrdien, 10. maijā, plkst. 13:00.            Astrīda Grinvalds. 



Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. g. 20. marta - 17. aprīlim) 
Rūtas Tuklers piemiņai: $40.- G. un H. Ķiķaukas; $50.- I. Tannis, A. Richters; $60.- M. un E. Tētiņi. 
Artura Amoliņa piemiņai: $30.- I. un M. Bites, $50.- G. un R. Auniņi;   Archibīskapes algas 
fondam: $100.- Dzidra Šteinberga;  Dāmu komitejas darbam: $200.- E. Gulbis;             
Zvanniekiem: $50.- T. Skrīns; 
Mīlestība mammām: $30.- J. Grinvalds, $100.- Dz. Reinis, B. Kwapisinski, Kristus draudzes 
Svētdienas skola,  $300.- Dāmu komiteja, $500.- Draudzes koris (no Ziemsvētku koncerta).   
Testamenta novēlējums draudzei: $2,000.00 no Augusta Zvejnieka. 

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

   
                        Kāds sakars krājzābakam ir ar kokiem? (ja vēlaties zināt, lūdzu lasiet tālāk ...) 

Vienā no Bay Area mācītāju un draudžu pārstāvju sanāksmēm, mūsu mācītājs Dāvis pieminēja par 
LELBAs labdarības projektu “Mīlestība mammām” un par priekšā stāvošo gājienu Bayfront parkā. 
Viena kundze no Brantfordas draudzēm, Petra Hildendag, bija ļoti ieinteresēta un ar prieku bija ziedot 
no savas puses, ar naudas monētām pildīto krājkasi - plastikas zābaku. To atnesot mājās un izskaitot 
naudu, mācītājs konstatēja, ka zabakā bija $ 220.-. Šī summa tika nodota “Mīlestība mammām”. 
Pēc pārrunām padomes sēdē nolēmām krājkasi neatdot tukšu, bet tajā vākt ziedojumus (tikai gan 
monētas) un vēlāk rudenī to, atkal piepildītu, uzdāvināt Petrai Hildendagai.  
Sakarā ar Mārtiņa Lutera 500. Reformācijas dienas atceri 2017. gadā, ELCIC, kā vienu no atceres 
dienas projektiem ir iecerējusi iestādīt 500,000 jaunus kociņus. Mārtiņš Luters savā laikā bija 
izteicies: “Ja es zinātu, ka pasaule rīt ies bojā, es vēl šodien iestādītu vienu ābelīti!”  Petra Hildendag 
personīgi ir iesaistījusies šai koku stādīšanas projektā un dāvātā nauda viņai dotu iespēju nopirkt daļu 
mazos kociņus. Viņa cer iestādīt 500 - 1000 kokus. 
Mēs vēl varētu iet vienu soli tālāk. Grupa no mūsu draudzes, galvenokārt jaunieši, varētu piedalīties 
koku stādīšanā, tādā veidā atceroties Mārtiņa Lutera Reformācijas dienu un tai pašā laikā nostiprinot 
Grand River (Lielupes) krastus Brantfordas rajonā. 
Krājzābaks tiks novietots svētdienās uz galdiņa pie baznīcas izejas. Ja Jums ir viena vai pāris liekas 
“baltās” naudiņas, garām ejot zābakam, lūdzu noziedojiet tās šim cēlajam mērķim. 



NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Svētdien, 1. maijā plkst.11:00  Dievkalpojums 

Svētdien, 8. maijā plkst . 11:00 Ģimenes dievkalpojums ar dievgaldu  

Otrdien, 10. maijā plkst. 13:00 Dāmu komitejas sēde 

Trešdien, 11. maijā plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 15. maijā plkst. 11:00 Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Kungu gatavotas pusdienas 

Otrdien, 17. maijā plkst. 19:00 Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 22. maijā plkst. 11:00 Iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu  ( iesvētīs Silviju Tauriņu ) 

Trešdien, 25. maijā plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 29. maijā plkst 12:00  Pavasara ieskaņai - koncerts “ Dziediet tam Kungam” 

Otrdien, 31. maijā plkst. 19:00  DUGAs sanāksme  

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

 “MĪLESTĪBA MAMMĀM” - PUSDIENAS 
Par pusdienām mēs varam ziņot, ka plānojam jums 
pasniegt cepeti!  Esam pieredzējuši mednieki, no kuriem 
viens, otrs par mērķī šaušanu ir saņēmis daudz godalgu un 
atzinību. Diemžēl šobrīd vēl nevaram pateikt ko 
nomedīsim. Vai tā būs stirna, zaķis, vai meža cūka! Bet 
cepetis ar piemērotām piedevām jums ir garantēts. Un tad 
vēl saldais ēdiens!  Atkal kaut kas “dikten” garšīgs, nemaz 
nerunājot par augstas kvalitātes vīniem un garšīgo kafiju, 
vārītu Dāmu komitejas katlos. Nebūs drūzmēšanās pie 
garā pārtikas galda, nebūs jāstāv rindā. Nebūs svarīgi, vai 
sēžat pie pirmā, vai devītā galda. Ēdienu jums pienesīs 
jauni, veikli, pieredzējuši viesmīļi!   Dzirdēsiet iemīļoto 
Hamiltonas vīru ansambli, Jāņa Grinvalda vadībā un 
speciāli šim vakaram sacerēto “Hei-laili,lai-li-lo dziesmu. 
Tāpat jums būs izdevība parādīt savas zinības par 
Zemgali. Atbildēt uz jautājumiem, kā piemēram: cik 
Zemgalē bija brūnās govis un cik zilās? Kāds ir lielākais 
ezers, augstākais kalns, kādas ir upes, kurā mežā 
vislabākā sēņošana, utt. Lai garantētu Jums labu vietu pie 
galda, paziņojiet jau ātrāk, ka domājat nākt, tā arī mednieki 
zinātu cik lodes būtu jāņem līdzi un nekas nebūtu labāks kā 
uzzināt priekšlaikus, cik porcijas tad pavāriem būs jāgatavo! 

Laipni lūdzam jūs atbalstīt šo labdarības projektu ar kuru noslēgsies Zemgales māmiņām izvēlētais 
palīdzības darbs: “Mīlestība mammām”! Ieejas maksa: pieaugušiem  $20.-, jauniešiem no 12-18 
gadiem $10.- un bērniem par brīvu. Bērniem būs iespēja pasūtināt viņu iemīļotos “karstos 
sunīšus”  (hot dogs) un padzerties garšīgo “Kool-aid”. 



Draudžu Dienas Garezerā, 2016. gadā, no 9. līdz 12. jūnijām 

 Par transporta iespējām lūdzu sazināties ar māc. Dāvi Kaņepu, zvanot 289 442 6846 

REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2016  
Draudžu Dienu dalības izmaksas:  
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)  
Vienai personai $120 uz visām dienām  
$100 uz trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)  

$80 uz nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)  
$50 par vienu dienu  
Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu  
No 12-18 gadiem $25  
Naktsmājas $50 par istabu diennaktī – jāsazinās ar Gaŗezera biroju (269-244-5441) vai 
garezers@garezers.org.  
Katrā istabā ir 2-4 gultas.  
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam rezervācijas nokārtot Gaŗezera birojā.  
Trejupes pilsētā arī pieejamas viesnīcas:  
Holiday Inn Express & Suites Three Rivers; 1207 W Broadway, Three Rivers, MI 49093 (269-278-7766). 
Tīmekļa lapa: http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/three-rivers/thivr/hoteldetail  
Super 8 Three Rivers; 689 Super 8 Way, Three Rivers, MI 49093 (269-279-8888). Tīmekļa lapa: http://
www.super8.com/hotels/michigan/three-rivers/super-8-three-rivers/hotel-overview  
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām ielidot Kalamazū lidostā.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pieteikšanās veidlapa:  
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________  
Adrese __________________________________________________________________________  
Telefona numurs ________________________ E-pasta adrese _____________________________  
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________  
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________  
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________  
Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar samaksu līdz 10. maijam  
Baibai Liepiņai: 4513 N Laporte Ave, Chicago, IL 60630-3915 (liepinsbaiba@yahoo.com, 773-202-8416);  
čekus rakstīt uz LELBA vārdu ar piezīmi DD 2016.  
(Pieteikšanās veidlapas pieejamas arī www.lelba.org, facebook.com un draudzēs pēc pieprasījuma.)  
Informācija pie:  
LELBA Evaņģelizācijas nozares vadītājas - māc. Gundegas Puidzas  
puidza@yahoo.com, 708-453-0534 vai  
Silvijas Kļaviņas-Barshney skbdesign1@yahoo.com, 872-301-6638 
****************************************************************************************************************** 
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 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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