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SARĪKOJUMI MARTĀ

Ceturtdien,
Sestdien,
Ceturtdien,
Svētdien,
Ceturtdien,

10. martā
12. martā
17. martā
20. martā
24. martā

plkst. 13:00
plkst. 13:00
plkst. 13:00
plkst. 12:00
plkst. 13:00

Ceturtdienas klubs, filma Those Who Dare, Biedrības namā
DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde, Biedrības namā
Video “Džimlai Rūdi Rallallā”, Biedrības namā
Kristus Dārza informācijas sanāksme, baznīcas lejas zālē
Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā

INFORMĀCIJAS SANĀKSME PAR KRISTUS DĀRZA NĀKOTNI
Svētdien 20. martā plkst. 12:00 (pēc dievkalpojuma) baznīcas lejas zālē
2025. gadā izbeigsies Ontario valdības atļauja Kristus Dārzam darboties kā ilgtermiņa aprūpes māja.
Ko tad? Pārstāves no Kristus Dārza vadības ieradīsies mūs iepazīstināt ar KD nākotnes
vajadzībām un dažām nākotnes iespējām. Aicinām piedalīties kopējās pārrunās.
Visus sirsnīgi ielūdz HALO komiteja
HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Video izrāde—Ceturtdien, 17. martā, plkst.13:00, HLB namā.
Filma “Džimlai Rūdi Rallallā”. Veco ļaužu pensionāta iemītnieki jau gadiem ilgi jūtas nevienam
nevajadzīgi un traucējoši. Bet tad viņiem rodas traka ideja—atteikties no pensijām un doties
brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos gadus.
Pateicība: Biedrības valde izsaka pateicību visiem biedriem kas ieradās 13. februāra pilnsapulcē.
Valde darbosies sekojošā sastāvā: Priekšēdis—Arnolds Smiltnieks, priekšsēža vietniece—Ilze
Williamsone, sekretārs—Ivars Kops, kasiere—Māra Leja, biedrzine un virtuves vadītāja—Māra
Zandberga, saimnieks—Harijs Žulerons, revizijas komisija—Arnis Bredovskis, Ivars Leja un Ernests
Magrics.
Atgādinājums: Biedri kas vēl nav paveikuši, lūdzu nokārtot 2016.g. biedru maksu--$20.
Ziedojumi:

$100 –Dzidra Šteinbergs—I. Strautmanis piemiņai
$100-Arnolds Smiltnieks—HLB vajadzībām
$50-Ž. un A. Moruss—HLB vajadzībām
Paldies ziedotājiem! Jūsu ziedojumi palīdz nostiprināt HLB nama nākotni.

CETURTDIENAS KLUBS ar kafiju—Pensionāri Hamiltonā

Pūķītes ātri ziedēs.
Viens stila džeks, pa krogiem klīst, jo visu pasauli viņš nīst;
Tam mugurā ir ancuks glauns, par humpalām ko citi sauc,
Un kas par to? Viņš nav pliks, tas stila zēnam ir tāds triks;
Lūk, mai viņam piekrāsīgi—jo tas ir tagad pēdējs šiks!
Ceturtdien, 10 martā, 2016. g. visi esat laipni lūgti uz mūsu saietu pie tradicionālo skaisto galdiņu ar
garšīgām maizītēm un saldām kūciņām, kafiju, tēju, vīnu un ūdentiņu. Skatīsimies filmu “Those Who
Dare” (Tie, kas uzdrōšinājās).
Ceturtdien, 24. martā, 2016. g. atkal pulcēsimies mūsu klubiņā pie kafijas galdiņa ar visām garšīgām
maizītēm un dzērienu. Paskatīsimies labu filmiņu un būs jautras pārrunas.
DAUGAVAS VANAGI - HAMILTONAS NODAĻA
DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde notiks sestdien, 12. martā plkst. 11:00 Hamiltonas Biedrības
Namā.
DV valde Hamiltonā izsaka lielu pateicību biedriem kas piedalījās DV gadskārtējā pilnsapulcē
sestdien, 6. februārī. Sirsnīgs paldies čaklajām vanadzēm par kafijas galda izkārtošanu.
Sēru vēsts:
Dieva mierā aizsaukta nodaļas vanadze Aina Velta Kalupnieks
Dzimusi 1926.g. 30. oktobrī, Meņģelē - Mirusi 2016. gada 15. februārī, Kristus Dārzā
Nodaļas valde izsaka līdzjūtību piederīgiem
Vanadžu kopa:
Mēs visus mīļi gaidīsim Vanadžu kopas gadskārtējā sarīkojumā "Pūpolu tirgus", kas
notiks svētdien, 10. aprīlī, Lietuviešu zālē. Tuvāka informācija sekos aprīļa mēneša “HZ".
BALTIC CANADA pieņems sūtījumus uz Latviju 15. un 16. aprīlī Latviešu Biedrības namā.

KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA MARTAM
Nākamie dievkalpojumi un citi notikumi
Svētdien, 6. martā,

plkst. 11:00 Plkv. O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums
Dziedās draudzes koris
Svētdien, 13. martā,
plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
pēc dievkalpojuma DRAUDZES ĀRKĀRTAS & GADA PILNSAPULCE (sk. ziņojumu)
Otrdien, 15. martā,
plkst. 13:00 Dāmu komitejas sēde
plkst. 19:00 Padomes sēde
Trešdien, 16. martā,
plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
Svētdien, 20. martā,
plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu – Pūpolu svētdiena
Otrdien, 22. martā
plkst. 19:00 DUGAs sanāksme
Ceturtdien, 24. martā,
plkst. 19:00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Piektdien, 25. martā,
plkst. 11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Dziedās draudzes koris
Sestdien, 26. martā,
plkst. 13:00 – 16:00 „MĪLESTĪBA MAMMĀM” walk-a-thon Bayfront parkā
Svētdien, 27. martā,
plkst. 8:00 Lieldienu rīta dievkalpojums - dziedās draudzes koris
Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis Dāmu komitejas izkārtojumā
Trešdien, 30. martā,
plkst. 11:00 Ticības celsmes stunda
*******************************************************************************************************************
Kristus ev. lut. Latviešu draudzes Hamiltonā
Mācītāja vēlēšanas - Gada Pilnsapulce
2016. gada 13. martā pēc dievkalpojuma (12:15 PM)
Pacienāšana ar zupu - Dāmu komitejas izkārtojumā
Darba kārtība :
1 ) MĀCĪTĀJA VĒLĒŠANAS - AIZKLĀTAS *
*****************************************************************
2 ) IEVADA LŪGŠANA UN PILNSAPULCES ATKLĀŠANA
3 ) DRAUDZES MĀCĪTĀJA UN NOZARU PĀRSKATI PAR 2015. GADU
4 ) 2015. GADA DRAUDZES BUDŽETA IZPILDĪŠANĀS UN REVIDENTU ZIŅOJUMI
5 ) DRAUDZES BUDŽETS 2016. GADAM
6 ) DRAUDZES PADOMES LOCEKĻU VĒLĒŠANAS
7 ) IEROSINĀJUMI UN DAŽĀDI JAUTĀJUMI
*Ar 2016. gada 1. aprīli beidzas mūsu 3 gadu draudzes darba līgums ar mācītāju Dāvi Kaņepu.
Pamatojoties uz Kanadas sinodes (ELCIC) ieteikumiem, draudzes padome un mikDUGA ir nolēmusi
piedāvāt mācītājam Dāvim Kaņepam permanentu (beztermiņa) darba piedāvājumu, par kuru ir
jābalso draudzes locekļiem aizklātās vēlēšanās, ārkārtas sapulcē. To esam nolēmuši izdarīt
atsevišķā daļā, pirms pilnsapulces.
VISI DRAUDZES LOCEKĻI IR LŪGTI ŅEMT DALĪBU

MŪSU PĀRDOMĀM
Lūkas ev. 24. nod. 13 Un redzi, divi no tiem gāja tai pašā dienā uz kādu pilsētiņu, tā bija sešdesmit
stadijas no Jeruzālemes, vārdā Emava. 14 Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas.

Ko mēs varam no šīs rakstu vietas iemācīties? Ir pirmo Lieldienu pievakars. Domājams, ka starp
Jēzus tuvākajiem draugiem bija sacēlies liels uztraukums. Neviens vēl īsti nevarēja izprast, ko tiem
dos Jēzus augšāmcelšanās no mirušajiem. Droši vien baumas klīda visapkārt. Grūti pat iedomāties,
kādā stāvoklī mēs atrastu Jeruzālemes pilsētu, jo nav nekādu liecību. Visi evaņģēlisti min tikai to, kas
saista mūs, lasītājus ar ciešāko mācekļu loku. Ir tomēr būtiski mums saprast sevis tuvu Kristum
pašam. Jo tuvāk pie Viņa, jo lielāka iespēja piedzīvot brīnumu.
Bet no šo abu, vārdos neminēto mācekļu gājiena uz Emavu (Emmaus) mēs pamanam vienu
nozīmīgu pagriezienu viņu sarunās. Ja šī stāsta sākumā viņi spriež par tām lietām, kuras notikušas ar
Jēzu, tad vēlāk, kad Jēzus pats pievienojās viņiem vēl ceļā esot, viņi sarunājas AR Jēzu. Kaut šie divi
vīri vēl nepazīst savu savādo ceļa Biedri, tās sarunas ar viņu noved visus trīs pie šā vakara svarīgākā
momenta, proti—kad visi apsēdušies pie galda un Jēzus lauza maizi, tad viņu acis tika atvērtas uz
patiesu atpazīšanu. Vārdiem un maizei savienojoties, šie elementi kopā darbojas kā spilgta reklāma,
ka šeit Jēzus pats ir mūsu vidū—mūsu starpā. Kas iesākas kā sirsnīga zināt kāre par dievišķo godību
un spēku, pārvēršas par personīgu piedzīvojumu, apstiprinot vārdus, ko zinām: kur divi vai trīs ir
sapulcējušies manā vārdā—tur es esmu ar viņiem.
Vēl nozīmīgāk ir pieminēt to, cik pavisam parasti cilvēki Jēzus mācekļi savu ceļu iesākot patiesi bija.
Tie netēloja supervaroņus gatavi glābt pasauli no ļaunajiem ienaidniekiem. Tiem rokās bija caurmēra
cilvēka spēks un viņu kājas tos nesa caurmēra cilvēka ātrumā pretī savām iecerētām naktsmājām. Arī
mēs esam spējīgi uz to pašu, ko mācekļi spēja ja to no sirds kārojam. Mums vienīgi ir jāturpina likt
vienu soli priekšā otram! Piestāties pie palīdzības un gaismas meklētājiem. Pacietīgi pamācīt
maldīgos. Dāvāt cerību caur liecību par Dieva varenajiem darbiem tiem, kam cerības nav. Tad arī
mūsu lūgšanas vārdos un dzīves darbā—ticības ceļā, vietu sev var atrast pat daļa no šīs dziesmas
teksta:
Piestājies tiem ceļiniekiem, kas še dzīvē apkārt klīst, vientuļi bez draugiem, priekiem, lai to siržu rētas
dzīst! Un kas meklē klusu vietu, lai tur izraudāties ietu, to tad laipni priecini: Mīļais bērns, kam
noskumsti?
J. Neuberg, tulk. J. Ērmanis

MUMS ZUDUŠIE
Aina Velta Kalupnieks: dzimusi 1926. g. 30. oktobrī Meņģelē – mirusi 2016. g. 15. februārī
Woodbridge, ON (Kristus Dārzā). Izvadīta no Dodsworth & Brown bēru nama 2016. g. 19. februārī un
apbedīta Woodland kapos.
KRISTĪTS
Mitchell James Kemper – Larisas April (Race) un Bradley Michael James Kemper trešais bērniņš,
dzimis 2015. g. 15. jūlijā, Grimsby un kristīts š.g. 28. februārī pēc dievkalpojuma draudzes dievnamā.
Krustvecāki – Kelli Race & Vincent Lazaruk.

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 17. janvāra līdz 2016. gada14. februārim)
Dr. Ingrīdas Strautmanes piemiņai: $ 100.- Dz. Šteinberga (Mīlestība mammām). Mīļo aizgājēju
piemiņai: $ 40.- V. Lagzdiņa (Mīlestība mammām). Zinaidas Dindzāns piemiņai: $ 30.- M. Rutule.
“Mīlestība mammām”: $ 20.- A. un Ž. Morussi. Archibīskapes algas fondam: $ 50.- G. Dāvidsone.
LELBA: $ 25.- A. un Ž. Morussi, $ 100.- G. Dāvidsone. Dāmu komitejai: $ 200.- Elza Gulbis.

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

Kādas ir “Kristus dārza” nākotnes izredzes ?
Ja Kristus Dārza (KD) ilgtermiņa aprūpes māja netiks pārbūvēta pēc Ontario provinces jaunajiem
standartiem, tad 2025. gadā tā zaudēs savu licensi un būs spiesta izbeigt darbību. Esošai valdei ir
četri ieteikumi: 1) izbeigt KD darbību ar 2025. gadu, 2) būvēt jaunu ēku uz esošā zemes gabala, 3)
būvēt jaunu ēku citā vietā, tuvu pie publiskā transporta un 4) būvēt jaunu ēku sadarbībā ar citām
latviešu organizācijām. Par minētām iespējām tiks pārrunāts forumā sestdien, 12. martā, plkst.
10:00 Latviešu Centra Galerijas telpā, Toronto. Piedalīties ir lūgts ikviens, kuram ir interese, lai KD
turpinātu kalpot latviešu interesēm, kā tas ir bijis līdz šim. Daudzi no hamiltoniešiem ir atraduši
mājvietu Kristus Dārzā un vairāki tautieši ir izteikuši vēlēšanos tur pavadīt savas vecuma dienas.
Tie, kas vēlētos piedalīties forumā un izteikt savas domas, tiek lūgti stāties sakaros līdz š. g. 6.
martam zvanot Baibai Zariņai, tel.1-416-767-2509, vai Silvijai Sheddon 1-416-760-8515.
Šai sakarībā svētdien, š. g. 20. martā pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē pie mums
viesosies Kristus Dārza pārstāves, lai informētu par KD pašreizējo stāvokli.
**********************************************************************************************************************************************************

Dāmu komitejas ziņojums:
Paldies visiem, kas atbalstīja "Pankūku pusdienas"! Īpaši liels paldies Dāmu komitejas darbiniecēm
par garšīgajām pankūkām. Paldies arī Ventas gaidām, kā arī V. Alksnis, par jaukajiem
priekšnesumiem. Sirsnīgs paldies E. Gulbis jkdzei. par devīgo ziedojumu mūsu komitejai.
Visi ir laipni ielūgti uz tradicionālām Lieldienu brokastīm, š. g. 27. martā, tūliņ pēc dievkalpojuma.
Dāmu komitejas nākošā sēde paredzēta 2016. g. 15 martā plkst. 13:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds, DK priekšniece.
**********************************************************************************************************************************************************

Pateicība.
Gribu izteikt sirsnīgāko pateicību mūsu mācītājam Dāvim par viņa apmeklējumiem, kamēr biju
slimnīcā un par lūgšanām, kā arī visiem, kas apvaicājās par manu veselības stāvokli, atsūtīja kartītes,
mani apciemoja slimnīcā, un man vēlēja ātru izveseļošanos. Vēlreiz liels paldies!
Helēna Ķiķauka.

Mēs abi esam gatavi ..... Jancītis

un Anniņa!

Lūdzam arī jūs gatavoties un piedalīties “ walk-athon” š. g. 26. martā, labdarības projektam
“Mīlestība mammām”, kurā vāksim līdzekļus, lai
2016. gadā varētu atbalstīt Zemgales māmiņas,
kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammiņas, kurām
nesen piedzimuši bērniņi. Atbalstā ietilps autiņi,
mitrās salvetes, formula, vitamīni grūtniecēm,
bērnu ratiņi, pamācību grāmatas, utt.
Lūdzam jūs atbalstīt šī “walk-a-thon” dalībniekus:
gājējus, skrējējus, braucējus, stūmējus, vilcējus,
kāda veida pārvietošānos nu katrs būs izvēlējies.
Jūs varat vienoties ar dalībnieku par atbalsta
veidu, maksājot vai nu par nostaigāto distanci
(tas ir $ par kilometru), vai dodot vienreizēju
ziedojumu, neatkarīgi no distances.
Laiks staigāšanai / braukšanai būs ierobežots: no plkst. 13:00 līdz 16:00, tai pašā vietā, kur notika
gājiens “Priecīgas pēdas”. Jūs katrā laikā varat atbalstīt šo projektu ar ziedojumu, ieliekot aploksnē
attiecīgo summu ar norādījumu “Mīlestība mammām”. Aploksni varat nodot dežurantiem, pie ieejas
dievnamā. Čekus lūdzam rakstīt uz “Christ Latvian Lutheran Church of Hamilton” vārda, norādot “Mīlestība mammām”. Par ziedojumiem sākot ar $ 20.00, nodokļu atlaidei varēs saņemt kvītis. Mantu
izdale Latvijā ir paredzēta 2016. gada vasarā. 2014. gadā, gājienā “Priecīgas pēdas”, pirmā vietā ar
savāktiem $ 363.- ierindojās Vija Darkevics, kas intensīvi meklējot bija savākusi 19 galvotājus !
Kurš būs šī gada #1? “Walk-a-thon” pieteikšanās formas un “sponsor” lapas būs pieejamas no DUGA
darbiniekiem februāra beigās. Ir dzirdēts, ka gājiena dienā būs dabūjami arī ēdamie “karstie sunīši”!
Katrā laikā jūs varat dabūt vairāk un sīkāku informāciju baznīcas “Facebook” lapā.

Vēl viens lūgums no rīcības komitejas: “Ģērbties tēmatiski” !

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

Uz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem greznosim atkal altāra telpu ar
Lieldienu liliju ziediem! Lūdzam sazināties ar Daci Ozolu (905-575-9669,
vai Astrīdu Grinvaldi (905-335-9819) ne vēlāk kā līdz š. g. 13. martam. Cena
par puķu podiņu $ 6.-. Pēc dievkalpojuma lūdzam ziedus baznīcā neatstāt.
Sakarā ar jauno likumu uz Kristus Dārzu tos vest nav atļauts.
*******************************************************************************************************************
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

