
Svecīšu dievkalpojums Garezera pludmalē. 

  
KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 
2019. GADA SEPTEMBRIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALTIJAS CEĻA ATBALSS 
 

Hong Konga - 

Arī Tu 

izveidoji 

ķēdi. 

Rokās 

sadevušies, Tavi bērni 

pretojas 

cilvēku 

uzspiestai 

varai. 

Tāpēc 

ķēdei 

jābūt 

garai. 

Varai 

nav varas, 

kad ķēdes ir garas. 



ATGĀDINĀJUMS 
Mīļie draudzes locekļi un šo Draudzes ziņu lasītāji! Nākamā mēneša laikā, lūdzu nofotografējiet savu 

ziedošo/briestošo/auglīgo dārzu! Izvēlieties kopainu vai tuvplānā redzamu sevišķi skaistu ziedu vai gurķi! 

Attēlā var arī būt redzama oga vai auglis. Vienalga – galvenais, lai būtu no paša mājām! Tad, lūdzams foto 

atsūtīt Ivetai: ivetakanepa@gmail.com. Pļaujas svētkos notiks foto attēlu izstāde. Varēsim atskatīties uz 

vasarīgiem dārziem un pateikties Dievam par labu ražu! 

*** 

Grīdu lejas zālē un tās piekļaujošās telpās liks nākamgad. 

Pavasara mēnešos draudzes padome sazinājās ar pāris grīdas likšanas uzņēmējiem, lai saņemtu projekta 

tāmes. Tad, kad tās bija saņemtas, kļuva skaidrs, ka bez draudzes ārkārtas sapulces un balsojuma 

nevarēsim parakstīt līgumu. Draudzes padome apsverot galvenos apstākļus nolēma nesteigties ar 

darbiem līdzko būs veikti šie nepieciešamie priekšdarbi. Informēsim draudzes locekļus ar svaigāko 

informāciju tad, kad tāda būs pieejama!  

Ziedojumi     (no 1. jūlija lidz 11. augustam) 

Ainas Krauklis piemiņai: $50  -  Biruta Platups; $50  -  E. & I. Leja; $100  -  Arvīds Moruss 

Ivara &Skaidrītes Zutis piemiņai: $200  -  Anita Zutis 

Ženijas Moruss testamentārais novēlējums: $1,000 

Kristus draudzei: $100  -  Sofija Roze 

Mīļš Paldies! 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 

29. augusta – 1. septembrim  DRAUDŽU DIENAS Ņujorkas draudzes lauku īpašumā “Katskiļos” 

DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 

Otrdien, 3. septembrī plkst. 12:00 – Dāmu komitejas sēde 

     plkst. 19:30 – Padomes sēde 

Svētdien, 8. septembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Trešdien, 11. septembrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 15. septembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums  

Svētdien, 22. septembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Trešdien, 25. septembrī plkst. 11:00 – Ticības celsmes stunda 

Svētdien, 29. septembrī plkst. 11:00 – Dievkalpojums 

Svētdien, 6. oktobrī plkst. 11:00 – Pļaujas svētku dievkalpojums  (Imanta Ziedoņa dzeja) 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-

pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir 905 527 5810. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. ir 289 442 6846 e-pasts 

daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda mobilais tālr. 905-339-7225; Konta pārzines R. Lozes tālr. 

mājās 905 575 0094, mobilais tālr.  905 387 0824. 
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