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SARĪKOJUMI OKTOBRĪ 

Ceturtdien,     6. okt. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds, filma, Biedrības namā 
Piektdien,   14. okt. plkst. 15:00 Baltic Canada pieņem sūtījumus, Biedrības namā 
Sestdien,   15. okt. plkst. 10:00 Baltic Canada pieņem sūtījumus, Biedrības namā 
Ceturtdien,   20. okt. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds, filma, Biedrības namā 
Sestdien,   22. okt. plkst. 17:00 DV Hamiltonas nodaļas 66. gada svētki, baznīcas lejas zālē 
Svētdien,   30. okt. plkst. 16:00 Koncerts ar ansambli SKANDA, Lietuviešu zālē 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Sirsnīgi aicinām visus piedalīties 
DV HAMILTONAS NODAĻAS 66. GADA SVĒTKOS 

Sestdien 2016. gada 22. oktobrī plkst. 17:00 
latviešu baznīcas zālē, 18 Victoria Ave. S. Hamiltonā 

SVĒTKU RUNA      
Līga Nutere 

DV ASV vanadžu priekšsēde 
DV ASV Ročesteras apvienības priekšniece 

PRIEKŠNESUMS 
Hamiltonas Vainadziņš 
Ieeja pret ziedojumiem 

    ***** 
Sekos vanadžu gatavotās siltās vakariņas –  $15.00 

bērniem un jauniešiem vakariņas brīvas 
VISI  LAIPNI  IELŪGTI 

Ziedojumi vanadžu kopai. 
$400.00  -  Inga Mitton  -  gultas režīma leģionāriem; $100.00  -  Inga  Mitton – E. Gulbis piemiņai - 
Okupācijas muzeja nākotnes namam; $50.00  -  I. Mitton  -  E. Jēgeris piemiņai – Okupācijas muzeja 
nākotnes namam.  $50.00  -  Vijolīte Alksnis  -  E. Jēgeris piemiņai; $50.00  -   Vijolīte Alksnis  -  E. 
Gulbis piemiņai ; $20.00  -   Lilija Darkevics;      $10.00  -  Susan Pearson 

Ziedojumi nodaļai:  $20.00  - G.N. Ozoliņš;   R. Ozoliņš;   Nicholas Ozoliņš  

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


Dziesmots vakars ar ansambli SKANDA no Toronto 

« VISU GADU DZIESMAS KRĀJU » 

Mūzikālais vadītājs Jānis Beloglāzovs 

svētdien 2016. g. 30. oktobrī Lietuviešu zālē 48 Dundurn St. N. Hamiltonā 

plkst. 16:00 – SADRAUDZĪBAS STUNDA * kafijas galds * bārs *                                            
plkst. 17:00 – PROGRAMMA – izceļosim gada laikus dziesmās un skatos * 

IEEJA: pieaugušajiem $20, studentiem $10, bērniem līdz 16 g.v. bez maksas 

Visus sirsnīgi ielūdz HALO komiteja (Hamiltonas Apvienoto Latviešu Organizāciju komiteja) 

CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju 

Biedri un  draugi! Rudens sākas un siltā vasara ir cauri; turpināsim tālāk mūsu jauko sabiedrību ar 
diviem saietiem šī oktobra mēnesī; visi ļoti laipni lūgti: 

Ceturtdien, 6. okt., plkst. 13:00, ar garšīgām maizītēm, kafiju, tēju, vīnu, un saldām kūciņam, un  
jautru filmu "Divu Kungu Kalps”. 

Ceturtdien, 20. okt., plkst. 13:00, kā vienmēr ar garšīgu ēdienu, kafiju, tēju, vīnu, saldām kūciņam un 
jautrām pārrunam; būs dok. filma:  "Turpinājums Latvijai”. 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Pateicība: HLB izsaka sirsnīgu pateicību visiem , kuri apmeklēja, ziedoja cepumus un loterijas 
mantas, un kuplināja mūsu Miķeļu Tirgus sarīkojumu.   
 Liels paldies Mārai, Joanītei un Dainai, kas gādāja par garšīgo mielastu un palīdzēm Birutai, 
Maijai, Baibai un Irēnai.  Sirsnīgs paldies Zemīšu ģimenei par dāsno sakņu ziedojumu. Paldies! 

Ziedojums: $100.00 A. un Ž. Moruss. Paldies! 

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

BALTIC CANADA pieņems sūtījumus uz Latviju piektdien 14. oktobrī plkst. 15:00 – 17:00 un 
sestdien 15. oktobrī plkst. 10:00 – 12:00 Hamiltonas Latviešu Biedrības namā. Saiņu saņemšanai 
mājās, par $10 samaksu, lūdzu zvaniet 905-522-7190 līdz 7. oktobrim. 



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

Mūsu Pārdomām 
2 Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! 
3 Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva 
vaiga priekšā? 
4 Manas asaras ir mana barība dienām un naktīm, tādēļ ka vienmēr ļaudis uz mani saka: kur ir tavs 
Dievs? 

Izziņas par pasauli cilvēks sakopj pa tēmām. Apmēram tā kā biblioteka grāmatas sakārto zināmā 
kārtībā. Sanumurē ļoti smalki. Par mācītāja ievadrakstiem bieži ir bijis tā, ka gada laiks, liturģiskais 
kalendārs nosaka tēmu. Decembra numurā parasti kāda doma vai kāds vārds par Adventa laiku un 
kā garīgi sagatavoties Kristus piedzimšanas svētkiem. Novembrī latviešiem 3 galvenās tēmas – 
varoņi (Lāčplēša dienu pieminot), neatkarība vai patiesa brīvība (18. novembris), vai mūžīgā dzīvība 
Kristus uzvaras dēļ (Mirušo piemiņas diena). Uzticu jums salikt pa plauktiem pārējās tēmas, ko gada 
laikā sastopam. 
Šajā reizē jāatzīstas, ka ārēji apstākļi mani uzrunāja – apstākļi ar kuriem esmu tikai minimāli 
iepazinies. Lūk, kā tas notika: Pēc tam, kad projektu “Mīlestība mammām” īstenoja uz vietas Zemgalē 
(un pāris vietās austrumkursā), projekta līdzdalībnieces sastapās ar īpaši bēdīgu situāciju Cīravā, -
proti, vecās mācītājmuižas nolietojies stāvoklis. Ja tur pašvaldība nebūtu ierādījusi 7 ģimenēm dzīves 
vietu, tad par muižas tālāko postu nebūtu sevišķi lielas bēdas, jo tādu īpašumu Latvijā jau tā ir tik 
daudz, ka nespēj visas izglābt no pilnīgākās postažas. Žēl jau ir, bet kam ir to līdzekļu un laika? 
Visasāk LELBA komandas dalībnieces iespaidoja mācītājmuižas ūdens un kanalizācijas cauruļu 
absolūtais trūkums. Iemītniekiem tas sagādā saprotamas grūtības, sevišķi tām ģimenēm, kurās ir 
mazuļi. Kad komandas dalībnieces ar māc. Dāgu Demandtu priekšgalā atstāstīja redzēto Baznīcas 
vadībai, tad tai radās doma, ka mācītājmuižas ūdens un notekūdeņu labiekārtošanu varētu pasludināt 
par nākamo labdarības projektu Latvijā. (caveat – šāds projekts vēl nav oficiāli izsludināts!) 
No dzirdētā un bilžu attēlos redzētā radās šim rakstam tēma – ūdens. Mēs zinām, ka katram slāpst. 
42. psalma sākumā lasām: “Tā kā briedis brēc pēc ūdens upēm, mana dvēsele brēc pēc Tevis, ak 
Dievs!” Noskrējies – varbūt bēgdams no plēsīga zvēra, patvēries klinšainā kraujā, briedis elš. 
Paglābies no asiem, atņirgtiem zobiem, vai mums šķiet taisnīgi ļaut tam mirt tuksnesī ūdens trūkuma 
dēļ? Tāpēc, ka Dievs cilvēkā ir iezīmējis arī savu tēlu, pēc kā esam radīti – tad, ja atveramies 
pasaules lielām un mazām sāpēm, kaut kas mūsos liek prasīt, kāpēc tam tā jānotiek, un – vai nav 
kaut kas tāds, ko paši spējam darīt? 
Kur lai mēs, kas esam Dievā patvērušies, atrodam veldzi savai dvēselei? Tā kā Dievs ir Viss Visā, 
šajā reizē tematiski atļaušos apcerēt Dievu kā dzīvu ūdens straumi. Kristus pats par sevi saka: Es tev 
došu dzert no dzīvā ūdens. (Jņ 4:10) Dieva radošais Gars atļaujas Baznīcā darboties – iztaisnot to, 
kas šķībs un greizs, iztaisnot to, kas netaisns. Cīravas iedzīvotāju dzīves apstākļi nav pats 
steidzamākais darbs, kas darāms. Taču dažiem, kas tur bija, piedzīvotais izraisīja slāpes kaut ko labu 
darīt!  Palīdzēt.  Atkal. 



Augusta svinības 
Ko varu teikt? Pavadīju divas burvīgas dienas svinot 50 gadu jubileju ar mīļajiem ģimenes un 
draudzes locekļiem! Pirmajā diena Ankasterā un nākamajā kopā pulcējoties pēc kapu svētkiem 
Burlingtonā - ēdot, dziedot un pasmejoties par dzīvi jautrā gaisotnē. Jūs man devāt neskaitāmus labu 
vēlējumus un jestrus apsveikumus. Pārlasīju arī rakstiskos – gan vasaras Draudzes ziņās, gan 
kartiņās, ko saņēmu augusta beigās. Jāatzīstas, ka biju patīkami pārsteigts! Pateicos Dievam par 
visu, ko piedzīvoju un saņēmu! 
Es ikkatram Draudzes ziņu lasītājam vēlos no sirds pateikties par jūsu lūgšanām un labiem vārdiem! 
Pateicos DUGAI, kas plānoja svinības, Bredovsku ģimenei atvēlot savas mājas kopā sanākšanai, 
draudzes dāmām par gatavoto ēdienu, ikkatram ziedotājam/dāvinātājam par lielo naudas velti, ar ko 
tad varēju iegādāties Kanādā ražotu Simon & Patrick ģitāru un Epiphone firmas mandolīnu. Tagad 
jāsāk mācīties spēlēt! 
Jūtos ārkārtīgi svētīts, ka varēju būt savas ģimenes (gan asins radu gan garīgās saitēs sieto) vidū, 
ticot, ka lielākā bagātība ir tie, kurus Dievs mums devis mūža gaitā jeb ceļā sastapt un iemīlēt! Ceru, 
ka arī jums bija izdevība baudīt draudzību un prieku!  
Varu vienīgi vēl teikt: Lai Dievs turpina jūs visus svētīt un pasargāt! Turpināsim viens par otru tikpat 
sparīgi gādāt – garīgi un laicīgi. Būsim izaicināti – turpināt sniegt roku pretī svešiniekam un pieminēt 
trūkumcietēju - kad izmisums un vajadzība viņus spiež! Būsim arvien augoša draudze, kura bagātina 
trūcīgo, paēdina izsalkušo un iepriecina vientuļo/noskumušo! Tad zināsim, ka savas Dieva dotās 
dāvanas būsim pareizi un labi izmantojuši!  
Māc. Dāvis Kaņeps 

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

PALĪDZĪBAS NOZARE _______________________ 

Šis ir Palīdzības nozares vadītājas aicinājums, kurā tiek lūgti ziedojumi, lai 
caur LELBA PN varētu palīdzēt tautiešiem Latvijā. Viņa raksta: “ Šajā 
gadā līdz šim no jūsu ziedojumiem esam nosūtījuši pabalstus bezpeļņas 
organizācijai Wings4Wheels. Šogad arī nosūtījām1762 eiro vasaras 
nometnes rīkošanai cilvēkiem ar kustības nespējām. Laurim (36 gadi) 
četru bērnu tēvam, kuram tika konstatēts un izoperēts vēzis, un kuram bija 
nepieciešami līdzekļi imunitātes stiprināšanai, nosūtījām 536 eiro. 

Oskaram (31 gads) divu bērnu tēvam, kurš celtniecības negadījumā gandrīz pazaudēja roku, 
nosūtījām 1200 eiro, lai segtu ārstēšanās rehabilitācijas izdevumus un dzīvokļu īres un komunālo 
maksājumu parādus. 
Atšķirībā no iepriekšējā gada, palīdzības akcijai ir sagatavotas speciālas aploksnītes, kuras lūdzam ar 
ziedojumiem nosūtīt jūsu draudzes kasierim. Gribu uzsvērt, ka puse no ziedojuma summas tiks 
nosūtīta LELBAi un otra puse paliks katras draudzes palīdzības darbam Latvijā. Ar jūsu ziedojumiem 
tiek palīdzēts cilvēkiem Latvijā viņu tiešajās vajadzībās, tie netiek lietoti ēku būvniecībai vai 
restaurācijai. Es ceru, ka mēs būsim patiesi priecīgi devēji un mūsu došanas prieks vairosies. 
Lai Dievs svētī katru dāsno sirdi! “                                            Pateicībā, māc. Biruta Puiķe - Wilson 

Ziedojumu aploksnes ir dabūjamas no dežurantiem pie baznīcas izejas. 



                                        NĀKOŠIE DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI 

Svētdien, 2. oktobrī, plkst. 11:00, Pļaujas svētku dievkalpojums - dziedās draudzes koris; 
                                                         Sekos Dāmu komitejas rīkotās pusdienas.  Iveta Kaņepa stāstīs        
                                     par mantu izdali Zemgalē - “Mīlestība mammām”. 

Trešdien, 5. oktobrī, plkst. 11:00,  Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 9. oktobrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 11. oktobrī, plkst. 13:00, Dāmu komitejas sēde  
                                   plkst. 19:00, HALO komitejas sēde, Biedrības namā 

Svētdien, 16. oktobrī, plkst. 11:00, Ģimenes dievkalpojums ar bērnu nodarbībām; 
                                                          
Otrdien, 18. oktobrī, plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 

Trešdien, 19. oktobrī, plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 23. oktobrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 25. oktobrī, plkst. 19:00,  DUGAs sanāksme 

Svētdien, 30. oktobrī, plkst. 11:00, Dievkalpojums - veltīts Reformācijas dienai 
             
             “             “                              LUTHERFEST  Bay Area Reformation Dinner and Service 
                                                           Faith Lutheran Church, Brantford (57 Brant Ave) 
                                                           Dinner at 5:00 P.M.   Service at 7:00 P.M. 
                                                           Dinner menu: Sauebraten, Spaetzle, Red Cabbage & veggies. 
                                                           A variety of German desserts 
                                                           No charge for Dinner. Donations appreciated. 
                                                           If you are planning to attend the dinner, please let us know 
                                                           in advance at 519-753-3833, so we can plan accordingly. 

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

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 31. jūlija līdz 18. septembrim) 
Edgara Jēgera piemiņai: $ 30.- I. un M. Bites. Ernas Baugers piemiņai: $ 100.- R. Loze; $ 50.- Ilga 
Andersone,  A. un A. Grīnbergi. Veronikas Ezerkalns piemiņai: $ 50.- I. Andersone;  
$ 30.- G. Zutis, V. Alksnis.  Elzas Gulbis piemiņai: $ 30.- G. un H. Ķiķaukas ( Hamiltonas latviešu 
skolai). Gunāra Richera piemiņai: $ 50.- L. Mecs.  Dāmu komitejai: $ 20.- A. un Ž. Morussi. 

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

Kontu pārzines ziņojums: 
Ar šo apkārtrakstu tiek izsūtīta informācija par jūsu maksājumiem draudzes nodevās, piemiņas fondā 
un citur līdz 2016. g. 4. septembrim.  Gribu atkal atgādināt, ka pēc draudzes locekļu apstiprināšanas, 
š. g. pilnsapulcē 13. martā, maksājumi draudzei ir  $ 400.- personai / gadā. 
Maija Bite,  tel. 905-528-5113 



APAĻIE 50 

 Pēc kapu svētku dievkalpojuma svētdien, 2016. g. 28. augustā un īsa apsveikuma kā arī nodziedot 
“Pie rokas ņem un vadi” pirmo pantu, vairums no klātesošiem devās uz netālo Arņa un Baibas dzīves 
vietu, lai tur apsveiktu Kristus draudzes mācītāju, prāvestu emer. Dāvi Kaņepu viņa 50 gadu atceres 
dienā. Kādi 80+ viesi pulcējās mājas dārzā. Saimnieki, kopā ar Dāmu komitejas darbiniecēm, bija 
dūšīgi strādājuši, lai godam saņemtu ciemiņus un jubilāra ģimeni: Dāvja māmiņu un tēti, kas bija 
mērījuši garo ceļa gabalu no Ņū Džersijas, kā arī Dāvja meitiņu Lindu no Čikāgas. 
Dārzā bija pieejams atspirdzinājumu galds ar dažāda veida uzkodām un dzeramiem. Bija arī 
personīga apkalpe, ko veica “brīvprātīgie” izpalīgi. Nepārtraukti tika pienesti dažādi labumi. Tad sākās 
apsveikumi, ko ievadīja draudzes priekšnieks Jānis Grinvalds. Sekoja apsveikums no Daugavas 
Vanagiem, Hamiltonas kopas - Noras Pulciņas, Hamiltonas latviešu skolas,  un Pensionāru 
apvienības.  J. Grinvalds Kristus draudzes vārdā sveica mācītāju vēlot viņam Dieva svētību, daudz 
laimes, veselību un arī turpmāk nepagurt  aprūpējot mūsu draudzi. Uz mācītāja veselību visi iedzēra 
glāzi atspirdzinošu augļu sulu un nodziedāja “Daudz baltu dieniņu”. Kā dāvanu no draudzes Jānis 
Grinvalds pasniedza mācītājam īpatni iesaiņotu, caurspīdīgu celofāna kastīti ar naudas summu 
jaunas ģitāres iegādei. Atmiņai no draudzes locekļiem Mārīte Tētiņa nodeva mācītājam apsveikuma 
kartīti, ko bija darinājusi māksliniece I. Patmalniece, un ko bija parakstījuši visi klātesošie apsveicēji. 
Par kartītes iegādi bija rūpējusies Baiba Bredovska, vasarā esot Latvijā.  
Bijām nonākuši līdz kafijai un kliņģeriem. Vienu bija cepusi Daina Ķiķauka-Denis un otru # “50” 
formātā - Ingrīda Eglīte. Abi garšīgi!  Pēc vairākām jauki pavadītām stundām ciemiņi sāka izklīst, 
katrs devās uz savām mājām. Sirsnīgs paldies Arnim, Baibai un Ērikam Bredovskiem par iespēju viņu 
mājās atzīmēt šo neaizmirstamo jubileju, tāpat paldies ikvienam, kas palīdzēja, lai svinības labi 
izdotos!                                                                                                                               “DUGA”  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katrs devās uz savām mājām. Sirsnīgs paldies Arnim, Baibai un Ērikam Bredovskiem par iespēju viņu 
mājās atzīmēt šo neaizmirstamo jubileju, tāpat paldies ikvienam, kas palīdzēja, lai svinības labi 
izdotos!                                                                                                                               “DUGA”

                                                                                APA!IE  50 ...



Sakarā ar Mārtiņa Lutera 500 gadu Reformācijas atceri 
2017. gadā “playmobil” kompānija ir pagatavojusi un laidusi 
tirgū miniatūras “Luterus”. Mūsu draudzei  bija iespēja 
iegādāties 100 šādas figūriņas, kuras pret ziedojumiem jūs 
varēsiet dabūt, sākot ar 2. oktobri baznīcā no Birutas 
Kwapisinski. Figūriņas ir labas kvalitātes un ideālas kā maza 
Ziemassvētku dāvaniņa. Jūsu ziedojums ir nolemts, kā 
“sēkla” mūsu draudzes labdarības projektam “Dzīves 
apstākļu uzlabošanai Cīravā, Latvijā”, kur sociālā mājā, kurā 
nav ne tīra ūdens, ne kanalizācijas, grūtos apstākļos dzīvo 
māmiņas un bērni. Jaunietes no Amerikas, kuras piedalījās 
mantu izdalē  “Mīlestība mammām”, redzot kaut ko tādu, bija 
“šokā”. Aprēķinātie izdevumi šādam projektam tiek lēsti apm. 
20,000.- eiro. Mēģināsim palīdzēt, cik tas ir mūsu spēkos! 

********************************************************************************************************************************************************** 
Dāmu komitejas ziņas: 
Pļaujas svētku pusdienas. Svētdien, š. g. 2. oktobrī, tūlīt pēc 
dievkalpojuma, baznīcas lejas zālē Dāmu komitejas 
izkārtojumā, 
būs dabūjamas pilnas pusdienas. Tītara cepetis ar pildījumu 
un 
vairākām piedevām, saldais ēdiens un kafija. 
Cena pusdienām $ 15.- no personas.  Bagātīga loterija. 
Par pieredzi mantu izdalē Zemgales māmiņām, papildinātu      
ar foto uzņēmumiem, stāstīs Iveta Kaņepa. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
Dāmu komitejas vārdā pateicos visiem, kas ieradās uz mūsu  
sezonas atklāšanas pusdienām š. g. 18. septembrī. Liels paldies darbiniecēm par padarīto darbu un 
īpašs paldies jauniešiem par viņu interesantajiem piedzīvojumu stāstiem pagājušā vasarā.    “dikten  
garšīgs” 

Mīļi sveicam jaunās Dāmu komitejas darbinieces: Ivetu Kaņepi un Dainu Ozolu. 
    Nākošā D.K. sēde ir paredzēta otrdien, 2016.g. 11. oktobrī plkst 13:00 baznīcas lejas zālē. 
Astrīda Grinvalds,  D.K. priekšniece 

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

       “NO ROKAS ROKĀ” PĀRTIKAS VĀKŠANAS AKCIJA TIKS ATSĀKTA AR 
                        2016. GADA  2. OKTOBRI ( PĻAUJAS SVĒTKIEM  

                                                                    Sakarā ar Mārtiņa Lutera 500 gadu Reformācijas atceri   
                                                                    2017. gadā “playmobil” kompānija ir pagatavojusi un        
                                                                    laidusi tirgū miniatūras “Luterus”. Mūsu draudzei  bija 
         iespēja iegādāties 100 šādas figūriņas, kuras pret
                                                                    ziedojumiem jūs varēsiet dabūt, sākot ar 2. oktobri     
                                                                    baznīcā no Birutas Kwapisinski. Figūriņas ir labas                                           
                   kvalitātes un ideālas kā maza Ziemassvētku dāvaniņa.
                                                                    Jūsu ziedojums ir nolemts, kā “sēkla” mūsu draudzes  
                                                                    labdarības projektam “Dzīves apstākļu uzlabošanai          
                                                                    Cīravā, Latvijā”, kur sociālā mājā, kurā nav ne tīra ūdens,   
                   ne kanalizācijas, grūtos apstākļos dzīvo māmiņas un bērni.
                                                                    Jaunietes no Amerikas, kuras piedalījās mantu izdalē
                                                                     “Mīlestība mammām”, redzot kaut ko tādu, bija “šokā”.
                                                                    Aprēķinātie izdevumi šādam projektam tiek lēsti apm.                       
                  20,000.- eiro. Mēģināsim palīdzēt, cik tas ir mūsu spēkos!

**********************************************************************************************************************************************************
Dāmu komitejas ziņas:
Pļaujas svētku pusdienas. Svētdien, š. g. 2. oktobrī, tulīt pēc
dievkalpojuma, baznīcas lejas zālē Dāmu komitejas izkārtojumā,
būs dabūjamas pilnas pusdienas. Tītara cepetis ar pildījumu un
vairākām piedevām, saldais ēdiens un kafija.
Cena pusdienām $ 15.- no personas.  Bagātīga loterija.
Par pieredzi mantu izdalē Zemgales māmiņām, papildinātu      
ar foto uzņēmumiem, stāstīs Iveta Kaņepa.
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
Dāmu komitejas vārdā pateicos visiem, kas ieradās uz mūsu 
sezonas atklāšanas pusdienām š. g. 18. septembrī. Liels paldies                  
darbiniecēm par padarīto darbu un īpašs paldies jauniešiem par                          
viņu interesantajiem piedzīvojumu stāstiem pagājušā vasarā.                          “dikten  garšīgs”
          

             Mīļi sveicam jaunās Dāmu komitejas darbinieces: Ivetu Kaņepi un Dainu Ozolu.
    Nākošā D.K. sēde ir paredzēta otrdien, 2016.g. 11. oktobrī plkst 13:00 baznīcas lejas zālē.
Astrīda Grinvalds,  D.K. priekšniece

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

       “NO ROKAS ROKĀ” PĀRTIKAS VĀKŠANAS AKCIJA TIKS ATSĀKTA AR
                        2016. GADA  2. OKTOBRI ( PĻAUJAS SVĒTKIEM ) 



 Kā jau jūs informējām maija apkārtrakstā šo plastikas 
zābaku ar $ 225.- saņēmām no Petras Hildendag. Šis bija 
viņas ziedojums mūsu akcijai “Mīlestība mammām”. 
Nolēmām zābaku neatdot atpakaļ tukšu, bet no mūsu 
puses to piepildīt ar naudas monētām un uzdāvināt 
Petrai, atbalstot viņas iecerēto projektu - sakarā ar 
Mārtiņa Lutera 500 gadu atceri, 2017. gadā, iestādot 100 
- 500 kociņus.  Koku stādīšana ir paredzēta nākošā gada 
pavasarī,  22. aprīlī. Mūsu draudzes locekļi, mazi un lieli, 
ir laipni lūgti piedalīties koku stādīšanas akcijā, ko 
organizēs ELCIC kopā ar “Grand River Conservation 
Authority”. Mums dāvātais “zābaks” tika piepildīts ar 
“balto” naudiņu un to mācītājs Dāvis ir jau nodevis Petrai, 
par ko viņa mums izsaka sirsnīgu pateicību. Zābaks tika 

nosvērts un tas svēra 10 mārciņas (4.54 kg), domājams, pāri par $ 200.- . Liels paldies 
visiem ziedotājiem!   

   

“Uz mežu, uz mežu, uz mežu kokus stādīt ......................................................................................”                  

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

Kokam, kurš plaukst un zied, jēga ir tikai tad, ja kādu dienu tā ziedi sāk pārvērsties augļos.  
Mārtiņš Luters 

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

mailto:asteinbergs@cogeco.ca
mailto:mzandbergs@cogeco.ca
mailto:daviskaneps@gmail.com

