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SARĪKOJUMI OKTOBRA BEIGĀS un NOVEMBRĪ 

Svētdien,   30. okt. plkst. 16:00 Dziesmots vakars ar ansambli SKANDA, Lietuviešu zālē 
Piektdien,    4. nov. plkst. 13:00 Vanadžu kopas sapulce, baznīcas zālē 
Sestdien,    5. nov. plkst. 11:00 DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde, Biedrības namā 
Ceturtdien,   10. nov. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds, filma, Biedrības namā 
Svētdien,   13. nov. plkst. 15:00 Latvijas 98. valstssvētki Hamiltonā, Baznīcā 
Sestdien,   19. nov. plkst.   9:00 HLB Adventes Tirdziņs, Biedrības namā 
Ceturtdien,   24. nov. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds, filma, Biedrības namā 

LATVIJAS 98. VALSTSSVĒTKI 
Hamiltonā 

Svinīgais akts un koncerts 

Svētdien 2016. gada 13. novembrī plkst. 15:00 

Kristus Ev. Lut. Draudzes baznīcā 
18 Victoria Ave. S. 

Svētku runa: 
“Solīti pa solītim, Latvijas virzība uz Eiropas līmeņa” 

Dr. Juris Dreifelds 

Svētku koncerts:   
Māc. Dr. Anita Gaide, ērģeles un Christine Treimane, čells 

Aktā piedalās Latviešu skola Hamiltonā 
Ieeja pret ziedojumiem  

PĒC KONCERTA SEKOS VAKARIŅU AUKSTAIS GALDS AR VĪNU 

Vakariņas $25.00; bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem bez maksas 
Biļetes var iegādāties Hamiltonas latviešu biedrības grāmatnīcā 905-523-0621 

Lūdzu iegādājaties biļetes līdz 10. novembrim jo vietu skaits ir ierobežots 
Biļetes pie durvīm nepārdos 

VISI LAIPNI IELŪGTI 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

 

Adventes Tirdziņš 
sestdien, 19. novembrī, plkst. 9:00 - 13:00, Biedrības namā 

Piparkūkas, pīrāgi, dzeltenmaize, rupjmaize.  Rotas lietas, stikla vitrāžas. 
Vienam krāms—otram zelts! 

HLB pieņems Jūsu viegli lietotās tautiskās mantas ko pārdot tirdziņā. 
Mantas jānodod līdz 12. novembrim zvanot 

Birutai Kwapisinki 905-389-3842 

Ieeja un kafija brīva! 

Pateicība:  HLB sirnīgi pateicas visiem biedriem un labvēļiem par apmeklēšanu, atbalstu un 
ziedotām mantām Miķeļu tirgus loterijai. 

Atgādinājums: Biedri, kas vēl nav paveikuši, lūdzu nokārtot 2016. g. biedru maksu - $20.00. 

CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju 

Ceturtdien, 10. nov., plkst. 13:00, ar garšīgām maizītēm, kafiju, tēju, vīnu, un saldām kūciņam, un  
filmu “Ceļotājs Venecuēlā”. 

Ceturtdien, 24. nov., plkst. 13:00, kā vienmēr ar garšīgu ēdienu, kafiju, tēju, vīnu, saldām kūciņam un 
jautrām pārrunam; būs video. 

Pievienojas jauns biedrs mūsu vidū: Mo Noviks.  Apsveicam! 



 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

Aicinām piedalīties skolas Ziemassvētku apsveikumam, ko izsūtīs ar decembra Hamiltonas Ziņām. 
Par ziedojumu Latviešu skolai Hamiltonā, pievienosim arī Jūsu vārdu šim svētku sveicienam 
draugiem un paziņām—visiem, kas saņem Hamiltonas Ziņas. Ziedojumus skolai ar Jūsu vārdu—kā 
Jūs vēlaties, lai tas parādās svētku sveicienā—lūdzam nodot skolas pārzinei Baibai Bredovskai vai 
skolas kasierei Mārītei Tētiņai—337 East 15th St., Hamilton L9A 4G6, līdz 15. novembrim. 

Skolas Ziemassvētku sarīkojums notiks svētdien 11. decembrī. 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi Vanadžu kopai (labdarības saiņu nosūtīšanu uz Latviju) 

$100.00 Maija Dāle 
$50.00 Lidija Jēgeris 
$  30.00  Vijolīte Alksnis 

Ziedojumi nodaļai 

Edgara Jēgera piemiņa:  

$100.00 Z&A Moruss 

Māra Zandbergas piemiņai:  

$50.00 G&N Ozoliņš 

Izsakam vissirsnīgāko pateicību, visiem, kuri piedalījās un atbalstīja mūsu nodaļas 66 gadu darbības 
atceres svētku sarīkojumu.  Paldies DV ASV vanadžu priekšsēdei Līgai Nuterei par interesanto un 
saistošo svētku runu.  Paldies māc. Dāvim Kaņeps par svētbrīdi.  Paldies Intai Purvs par raito 
sarīkojuma vadīšanu un Skaidrītei Darkevics par klavieru pavadījumu.  Tāpat liels paldies Hamiltonas 
tautas deju kopai ‘’Vainadziņš” Rinalda Eglītis vadībā par raiti nodejotām tautas dejām.  Liels paldies 
visiem sarīkojuma apmeklētājiem, gan tuviem gan tāliem, par mūsu sarīkojuma atbalstīšanu.  Beidzot 
liels paldies vanadzēm un palīdzēm par bagātīgo svētku mielasta galda sagatavošanu. 

DV Hamiltonas nodaļas valde. 

Vanadžu kopas sapulce notiks piektdien 4. novembrī, plkst. 13:00, baznīcas zālē. Visas vanadzes mīļi 
gaidītas.  

DV Hamiltonas nodaļas valdes sēde notiks sestdien 5. novembrī, plkst. 11 os. HLB. 



KRISTUS  EV.- LUTERISKĀS  LATVIEŠU  DRAUDZES  HAMLTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA NOVEMBRIM 

Mūsu pārdomām 
20 Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!  21 Mūsu 
Kunga Jēzus žēlastība lai ir ar visiem! Āmen!         Atklāsmes gr. 22. nod. 

“Tiešām.” “Āmen.” (Patiesi. Tā tas ir.)  

Dažs labs no mūsu lasītājiem pavīpsnās domājot par kontekstiem, kādos dzirdēti šie vārdi. Sevišķi 
pēdējos mēnešos. Tramps un Klintona abi “tiešām” atkal padarīs Amerikas Savienotās Valstis par 
varenu un brīnišķu valsti. Un man jābrīnās, kā tad šī valsts, kurā uzaugu, kurā mani vecāki dzīvo, 
kurā mācījos un kurā sāku savas kalpošanas gaitas nevarētu vairs būt brīnišķīga? Vai tad kāds 
pēkšņi izvilka tepiķi zem kājām un visi krituši uz galvām? 

Un mēs ikkatrs zinām – kurai valstij nav savas ēnas puses? ASV vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri pacēla 
balsis pret rasismu, iedzimto tiesībām, dzimuma vienlīdzību. Tikai problēma ir tā – ka ne katrā 
laikmetā šīs balsis tikušas uzklausītas ar viennozīmīgu nopietnību. Vēl pie tam, laikiem mainoties, 
jauni izaicinājumi – politiski un ētiski - grasās pievērst sev ļaužu uzmanību. Par katru šādu 
izaicinājumu cilvēki ieņem savu viedokli līdz ko divas skaļākās pret puses sāk dominēt dialogu un to 
noved līdz absurdam. 

Kas visvairāk kaitina ir kandidātu runas, ka ausis piebāž ar nemitīgu vāvuļošanu un puspatiesību 
liešanu; galva sāp no pārspīlētiem apgalvojumiem un apvainojumiem - naidu un baiļu kurināšanas ik 
reizes, kad politiskās kampaņas laikā atveras viņu mutes. Vai tad nav neviena, kas nāktu mūs no šī 
zemiskuma izglābt? Vai nav neviena, kas runātu patiesību??? Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! 

Un Jēzus ir nācis, nāk un vēlreiz/atkārtoti nāks. Dīvaini – Viņš ir klāt it visā. Vai tas nav tas, ko 
apliecinām draudzē? Vārdā, maizē, vīnā un ūdenī? Vai tas nav, ko piedzīvojam, kad Viņa žēlastība 
ļauj mums piedot viens otram – aizmirst citu vecos grēkus, saņemties un atzīt savas kļūdas un 
pārkāpumus? Skatīties uz rītdienu nevis ar bažām un bailēm – bet ar ticības pilnām sirdīm? Mums ir 
miers ar Dievu caur šo pašu Jēzu Kristu, un neviens Tramps, Klintone, Sanders vai kāda cita radīta 
lieta/cilvēks nespēj mūs šķirst no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū! (Rom. 8:39b) 

Mūžībā aizgājušie 

Kopš beidzamo reizi ziņojām par tiem draudzes locekļiem, kurus Dievs aizsaucis mūžībā, mēs savās 
sirdīs un domās pieminām un Kristus mieram uzticam: 

Ernu Baugers dz. Lancmanis: dzimusi 1920. gada 9. februārī Staicelē, mirusi 2016. gada 29. jūnijā 
Hamiltonā; Izvadīta 2016. gada 5. jūlijā no Bay Garden Funeral Home Burlingtonā. 

Veroniku Ezerkalns: dzimusi 1925. gada 11. augustā, mirusi 2016. gada 16. jūlijā Hamiltonā. 

Latviešu Skolas Hamiltonā dibinātāju Elzu Gulbis: dzimusi 1920. gada 4. aprīlī Rīgā, mirusi 2016. 
gada 5. augustā Hamiltonā. 

Laimoni Grīnbergu: dzimis 1924. gada 6. novembrī Krāpes pagastā, miris 2016. gada 24. septembrī 
Dundas. 

Māru Dainuvīti Zandbergs dz. Šedriks: dzimusi 1946. gada 24. janvārī, Mölln, Vācijā, mirusi 2016. 
gada 1. oktobrī, Hamiltonā; Piemiņas dievkalpojums, 2016. gada 15. oktobrī draudzes baznīcā. 



NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Sākas rudens laika maiņa - ar 6. novembri pulkstenis tiek pagriezts vienu stundu atpakaļ

Svētdien, 6. novembrī plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 
Otrdien, 8. novembrī plkst. 13:00, Dāmu komitejas sēde 
                                    plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 
Trešdien, 9. novembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Svētdien, 13. novembrī plkst. 15:00 Latvijas Valsts svētku akts / koncerts, pēc koncerta sekos 
“Saviesīga stunda” HALO (Hamiltonas Apvienoto Latviešu Organizāciju Komitejas) izkārtojumā 
Piektdien, 18. novembrī plkst 18:00, Latvijas Dzimšanas dienas atcere baznīcas lejas zālē 
                                                             Apmeklētājus lūdz ņemt līdzi groziņus  
Svētdien, 20. novembrī plkst. 11:00,  Mirušo piemiņas dienas vai Mūžības svētdienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. Varēsim pieminēt savus mīļos, aizdedzinot svecīti dievnama priekšpusē 
Trešdien, 23. novembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Svētdien, 27. novembrī plkst. 11:00,  Dievkalpojums - 1. advents. Pēc dievkalpojuma Ziemsvētku 
sarīkojums ar mielastu. Pārdošanā būs piparkūkas un dažādi citi garšīgi saldie cepumi un maizītes. 
Otrdien, 29. novembrī plkst. 19:00,  DUGAs sanāksme 

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

Svētdien, 4. decembrī plkst. 11:00, 2. advents, Dievkalpojums ar dievgaldu (dziedās viesu koris ) 
Otrdien, 6. decembrī plkst. 13:00, Dāmu komitejas sēde 
Trešdien, 7. decembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Svētdien, 11. decembrī plkst. 11:00, 3. advents, Dievkalpojums ar latviešu skolēnu piedalīšanos 
                                        plkst. 12:15 Hamiltonas latviešu skolas sarīkojums. Visi mīļi aicināti 
Svētdien, 18. decembrī plkst. 11:00, 4. advents, Dziesmu un lasījumu dievkalpojums 
Trešdien, 20. decembrī plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 
Sestdien, 24. decembrī plkst. 16:00, Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
                                        plkst. 15:00, Sadraudzība pirms dievkalpojuma lejas zālē 
Svētdien, 25.decembrī plkst. 11:00, Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu 
Sestdien, 31. decembrī plkst. 16:00, Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu 

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

2017. gadā, svētdien, 1. janvārī dievkalpojums mūsu baznīcā nebūs 
Svētdien, 8. janvārī plkst. 11:00, Zvaigznes diena - Ziemsvētku atskaņas koncerts 
                                                       Pēc koncerta draudzes eglīte ar siltām pusdienām 

********************************************************************************************************************************************************** 
PATEICĪBA: 
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas piedalījās Māras Zandbergas piemiņas dievkalpojumā.       
Liels paldies par izteikto līdzjūtību, mierinošajiem vārdiem, bagātīgi klāto mielasta galdu, skaistajiem 
ziediem un dāsnajiem ziedojumiem Māras piemiņai. 

Aldis un Andrievs Zandbergi ar ģimenēm, un Arnolds Smiltnieks. 



Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. g. 25. septembra  līdz 16. oktobrim): 

Elzas Gulbis piemiņai: $40.- Dz. Šteinberga (Latviešu skolai); $50.- Dzintra Reinis. 
Veronikas Ezerkalns piemiņai: $30.- Dz. Šteinberga (Dāmu komitejai); Edgara Jēgera piemiņai: 
$30.- Dz. Šteinberga (Latviešu skolai); Māras Zandbergas piemiņai: $25.- R. Loze; $50.- A. Ansons; 
$100.- M. un E. Tētiņi, A. un Ž. Morussi.  LELBAi: $260.- Kopējs ziedojums; 
Testamenta novēlējums draudzei: $5,ooo.-  no Artura Amoliņa. 

Kļūdas labojums: L. Mecs ziedojusi Gunāra Richtera piemiņai $50.-   Atvainojamies!      

********************************************************************************************************************************************************** 
Ziemsvētki tuvojas un kā redziet, 
dāvanu akcija, lai iepriecinātu 
trūkumā nonākušus bērnus visās  
pasaulē malās, ir atkal sākusies. 
Niks Ozoliņš ar Gail abi rosīgi 
strādā pie šī projekta un ir 
sagādājuši mums dāvanu kastes 
ar lūgumu tās paņemt, piepildīt 
un nodot viņiem atpakaļ līdz 
decembra vidum. Daudzi no 
mums to jau ir darījuši 
iepriekšējos gados un labi zin, 
kas ir jādara. Ja kādam ir kāds 
jautājums, lūdzu griežaties pie 
Nika pēc atbildes. Gribu gan vēl 
atgādināt, ka katrai kastei ir lūgts 
pievienot sūtijumu izdevumus $ 
7.-Jūs nevarat iedomāties kādu 
prieku un sajūsmu bērniem 
sagādā šīs dāvanas!  

Attēlā pie jaunā 55 inču TV aparāta, baznīcas lejas zālē stāv Niks Ozoliņš un Juris Heidebrecht. 

********************************************************************************************************************************************************** 
Dāmu komitejas ziņojums: 

Ar nožēlu ziņojam, ka mūsu rosīgā Dāmu komitejas locekle Māra Zandberga aizgāja Dieva mierā š. 
g. 1. oktobrī. Mēs ļoti izjutīsim viņas trūkumu.  Sirsnīgi sveicam jauno D.K. darbinieci Joan Žulerons. 
Pateicamies visiem, kas atbalstīja Pļaujas svētku sarīkojumu, tiem, kas baudīja maltīti, un arī tiem, 
kas iegādājās loterijas biļetes. Ziemassvētki tuvojas un sākas piparkūku cepšanas laiks. Cepšana ir 
paredzēta: pirmdien, 24. okt., otrdien, 1. nov. un ceturtdien 10. nov., baznīcas virtuvē no 9:00 - 13:00. 
Laipni lūdzam visus uz Ziemassvētku sarīkojumu un siltām pusdienām š. g. 27. novembrī pēc 
dievkalpojuma. Pārdošanā būs piparkūkas un dažādi saldie cepumi. 
Nākošā D.K. sēde ir paredzēta otrdien, 8. novembrī plkst. 13:00, baznīcas lejas zālē. 

Astrīda Grinvalds 



Mūsu  draudzes  dievkalpojumi 

Ar vārdiem “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā .....” māc. 
Dāvis Kaņeps svētī dievlūdzējus dievkalpojuma beigu daļā.  
Caurmērs dievkalpojumu apmeklētāju skaitam mūsu baznīcā, 
pēdējā gada laikā, ir apm. 50. Dievgalds pieejams divas reizes 
mēnesī. 

Vienreiz mēnesī ir ģimenes dievkalpojums ar bērnu 
nodarbībām svētdienas skolā. Caurmērā to apmeklē 6 - 8 
bērni. Attēlā pa kreisi redzam mācītāju Dāvi stāstot 
bērniem, cik svarīgs mūsu dzīvē ir tīrs ūdens. Bērni 
uzmanīgi klausās stāstā un atbild uz mācītāja uzdotajiem 
jautājumiem. 

Pie ērģelēm sēžot redzam mūsu draudzes ilggadīgo 
ērģelnieku Jāni Grinvaldu. Vajadzības gadījumos viņu 
atvieto Māra Alksnis-Johnson. Svētos rakstus no 
bībeles lasa izraudzīti draudzes locekļi. Šai svētdienā 
to dara Ināra Heidebrecht.  Lasītājus koordinē Dzintra 
Reinis. 

Pēc 
dievkalpojuma ir iespēja baznīcas lejas zālē apskatīt 
jaunākās ziņas no Latvijas. Par izrādēm gādā Niks 
Ozoliņš. Attēlā pa labi redzam “saujiņu” baznīcēnus pie 
krūzes kafijas un uzkodām uzmanīgi sekojot programmai, 
kas ir redzama uz nupat iegādātā, jaunā 55 collu TV. 

****************************************************************************************************************************** 
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. 

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

mailto:asteinbergs@cogeco.ca

