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Viss ir tapis jauns 

“…Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur 

Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita 

cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti.” (II Kor 5,17-19) 

Ziemassvētkiem piemīt īpaša noskaņa - sniegs, izrotātas egles, ierastie saldumi un ēdiens, īsas dienas un tumši vakari, 

saulgriežu noskaņa un ierastās dziesmas. Esmu sastapis cilvēkus, kas šo svētku noskaņu sāk gaidīt jau pāris mēnešus pēc 

jaunā gada un gatavojas tiem visu gadu. Nereti dzirdēta arī kurnēšana, ka svētku noskaņa esot zaudēta un viss pārvērsts 

par vienu lielu veikala taisīšanu. Nav skaita baltā sniega un smaržīgu egļu mīļotājiem, un tikpat daudz ir cilvēku, kas no visa 

tā labprāt aizmūk uz dienvidiem, lai paglābtos no drēgnuma un tumsas. Tā vai savādāk šie svētki skar gandrīz visus. Arī 

gada maiņa ir pieturas punkts, kad atskatīties uz aizgājušo un pārdomāt nākotni. 

Es no sirds gribētu visus sveikt svētkos, apgalvojot, ka šajā gadā mums ir gājis labi. Cilvēki nesavtīgi ziedojuši savu laiku un 

naudu nama un draudzes uzturēšanai, labi ir gājis itin visās jomās: svētdienas dievkalpojumos, svētku sarīkojumos, 

tirdziņos, senioru saietos, skolā un visās citās reizēs, kad esam bijuši kopā. “Tas darbs, ko darām, viss ir tavs,” tiek dziedāts 

iecienītā baznīcas dziesmā - paldies visiem, kas pielikuši savu roku, lai tas tiek uz priekšu! 

Viena satraucoša lieta, ko esmu manījis, ir zināma atturība domās par nākotni un paveikto. Pat tad, ja kaut kas veicies, jau 

ejot mājās pēc kāda pasākuma, nereti dzirdētas šaubas, vai kas tāds vēl atkārtosies, vai nākamgad atkal spēsim paveikt ko 

līdzīgu. Cauri visam baznīcas gada kalendāram ne reti līdzi vijas sensenais latīņu “memento mori” - atminies nāvi - 

atgādinājums, savdabīgs garīgs vingrinājums, kas liek visus notikumus skatīt pavisam citādā gaismā nekā esam ieraduši 

ikdienā. Lietu un pasaules rituma galīgums ir tas, kas savā veidā izceļ svarīgo, ikdienišķas politiskas un laicīgas kaislības 

ļaujot novērtēt kā nebūtiskas. 

Kas tad mums ir svarīgs baznīcā un dievkalpojumā? Tas ir dievišķais. Dievišķās dimensijas ienākšana cilvēkos un 

svētdarīšana - kad ikviens draudzes loceklis var apzināties, ka ir daļa no Dieva darba, ka viņa dēļ Dievs ienāk pasaulē, 

piepilda pasaules telpu un katru cilvēku. Šīs norises lielums un mērogs ir neaptverams, taču labi jūtams un noprotams. Tas 

dod priecīgu prātu un piešķir visam jēgu. 

Ziemassvētku egle, par kuru leģendas vēsta, ka tā pirmo reizi tikusi uzstādīta Rīgā, ir ikgadējs atgādinājums par to, ka 

dievišķā dimensija ir klātesoša. Nedz sadzīves sīkumi un sīkas ķildas, nedz ikdienas rūpes, nedz gadu nasta un slimības šo 

vēsti nespēj aizēnot. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Ilmārs Zvirgzds 
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Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās bēgļu nometnēs 
rīkotajos dievkalpojumos. Viņu mācītāji centās sagādāt 
ilustrācijas dziesmu lapiņām. Starp daudzām citām, 
kartiņā redzam Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā 
ģimene ir ceļā uz Ēģipti.  Pretim pūš stiprs vējš.  Zem 
zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev. 2:14: “…un 
bēdza…”; angļu valodā un citās parasti tulko “devās 
prom” vai “aizgāja” uz Ēģipti. Paši būdami bēgļi,  latviešu 
tulkotāji un šis mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela 
atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēgt. Vienā 
gadījumā liekas, pats izvēlies, kurp doties, otrā citu rīcība 
nosaka tavējo.    
 
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!     
 
Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas svētkus un lūdzot, 
lai Dievs bagātīgi svētī visus savus bērnus 2017. gadā, 
aicinu īpaši pieminēt pasaules neskaitāmos bēgļus.  Kā 
reiz Kristus Bērna ģimene, tā tagad viņi dodas pretī 
vējam - briesmās un grūtībās. Dodoties pretī nezināmai 
nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila vārdi: “Esiet priecīgi 
cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.”  
(Rom. 12:12)  Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs, 
latvieši, varētu sniegt iedrošinājumu,  jo mūsu tautas un 
Baznīcas vēsture apliecina Dieva uzticību 
vishaotiskākajos laikos.  
 
Tā notika arī pirms 70 gadiem, kad māc. Kārlis Purgailis 
devās no kalpošanas ASV uz  Santpaulu, pie latviešiem. 
Domājot par bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi 
liekas tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi, kuģis 
grīļojās kā piedzēris. Un šis ir ziemsvētku vakars, kad 
ģimenes sapulcējas gan mājās, gan arī baznīcās pie 
eglītes, pieminot Kristus dzimšanu. “Miers virs zemes” – 
bet ne uz jūras.  Aiz apaļā lodziņa, kur mana vieta, trako 

saniknotā jūrā. Kad Kristus piedzima, tam nebija vietas.  
Mūsu dienās ir daudz vietu, bet, kas mums tagad trūkst, 
ir Kristus.”     
 
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem trūkst Kristus, bet, 
paldies Dievam, netrūkst arī, kas Viņam tic un kalpo! Un 
vēl pasaules malu malās atskan vēsts, kam spējas 
pārvērst cilvēkus:  “Nebīstieties, redziet, es jums 
pasludinu lielu prieku, ka būs visiem ļaudīm, jo jums 
šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, 
Kungs.”  (Lūkas ev. 2:10-11)  Un Viņš dala veltes, kuŗu 
skaits  aug, jo vairāk tās atdodam!  Tā darbojās Dievs un 
jūs, kas kopā esiet mūsu Baznīca!  No sirds pateicos 
LELBāL prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai draudzei 
un katram jums par uzticīgo darbu, lūgšanām, ziedoto 
laiku un līdzekļiem!  Jūsu kalpošana ir dāvana, kas nes 
godu Dievam un svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs 
un latvju tautā.   
 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 
Virsvaldes un savā vārdā šajos Ziemsvētkos un 2017. 
gadā novēlu ticību, cerību, spēku, laimi, izturību un 
mīlestību!  Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus, jo 
mēs esam auguši!  Ar jauno apgabalu Latvijā, ar jaunu 
draudzi Īrijā! Turpinot augt, lūgsim, lai Dievs sargā no 
visa, kas vairotu sāpes vai liegtu latvju tautai vai mums 
garīgi augt, saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus 
mīlestību. Viņš lai dziedina, saved kopā, pasargā un 
dāvina mieru. 2017. gadā atzīmēsim Reformācijas 500. 
gadadienu! Arī tādēļ noslēdzu ar Mārtiņa Lutera 
atgādinājumu.  Atceries - “Eņģelis nesaka tik vien, ka 
Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”     
 
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un 
Ziemassvētku priekā!  

Lauma Zušēvica, archibīskape 

 

 

 

Ziemassvētku vēsts 2016 
 

“Tā nu paliek ticība, cerība (miers, prieks). 

Mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir 

MĪLESTĪBA.” 

Pāvila vēst. Korintiešiem 13,13 

 
To visu mēs kopīgi izlūdzamies mūsu pasaulei šajā 
svētajā Adventa laikā.  Katru svētdienu mēs sanākam 
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kopā pielūgt Dievu, slavēt 
Dievu, atcerēties Dieva 
apsolījumus, raudzīties uz 
priekšu ticībā.  Man šķiet, ka 
vajag daudz drosmes un 
daudz ticības, lai spētu 
sanākt kopā un sacīt “JĀ” 
ticībai, cerībai, mieram, 
priekam un mīlestībai. 
 

Mēs lūkojamies visapkārt uz šo salauzto pasauli un 
saprotam, ka daudziem “jaukākais gada laiks” ir viens no 
visgŗūtākiem. Daudzus moka mīļas atmiņas par to, kas 
sen pagājis. Lieli ģeogrāfiski attālumi šķir daudzus no 
saviem mīļajiem. Abos gadījumos ir vēlēšanās 
atgriezties, ilgas tuvoties tam, kas liekas tik tāls. 
 
Sāpes, kuŗas daudzi cenšas maskēt, dziedot “Prieks 
pasaulei!”, savādā kārtā ir galvenā motivācija 
Ziemassvētkiem.  Dieva iemiesošanās cilvēkā - Kristus 
piedzimšanas - īstenais cēlonis ir sāpes, attālums un ilgas 
atgriezties uz to laiku, kad attiecības starp Radītāju un 
visu radību bija tuvākas. Dieva ienākšana pasaulē, kuŗu 
mēs svinam Ziemassvētkos, notiek tieši tādēļ, ka radītā 
pasaule ir atšķirta no Dieva, ka tā aizklīdusi un pametusi 
novārtā savas attiecības ar Radītāju.  Svētie Raksti mums 
vēstī, ka, izmisīgā mēģinājumā uzveikt šo atšķirtību un 
tuvoties mums, Dievišķais uzņemas miesu un “dēls 
mums ir dots”. 
 
Tādēļ Ziemassvētki ir mīlestības stāsts līdzīgs citiem, bet 
gan dievišķīgi kosmiskā lielumā. Tas, ka Dievišķais ir 
iemiesojies, mums taču vēsta kaut ko par Dieva 
mīlestību uz mums un Viņa vēlēšanos tuvoties mūsu 
pilnīgai būtībai – prātam un miesai… Ticīgajiem šis 
iemiesojums Ziemassvētkos atgādina, ka Radītāja 
mīlestības dziļumiem jākļūst par modeli tai mīlestībai, 
kuŗu parādam sev un viens otram, ja mēs atveram savas 
sirdis un dodam Viņam tur vietu. 
 
25. decembris ir atkal viena diena 2016. gada 366 dienu 
kalendārā. Mūsu planēta turpinās griezties rītdien tāpat 
kā vakardien.  Bet kā diena, kuŗu mēs esam izvēlējušies, 
lai atzīmētu Jēzus piedzimšanu, lai 25. decembris arī 
būtu diena, kad atceramies un gavilējam, ka Dievs mūs 
tā mīlējis, ka Viņš kļuva cilvēks un nāca uz šo virpuļojošo 
zemeslodi mūs atpestīt no mūsu virpuļojošo dvēseļu 
grēku mūžīgajām sekām. 
 

Lai Dievs svētī visus mūs, Baznīcu, cilvēci ar ticību, 
izlīgšanu, mierinājumu un cerību Kristū Jēzū, kas ir Viņa 
mīlestības dāvana pasaulei!   
 

LELBA priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam draudzes jubilārus, kas sasnieguši 90 gadus - 
janvārī Ritu Liepiņu un februārī Velgu Feizaku un Zentu 
Rutuli.  Arī sveicinām dzimšanas dienās draudzes 
locekļus, kuri pārsnieguši devīto desmitgadi - janvārī 
Albertu Bērziņu un februārī Valiju Trenci un Imantu 
Surinski. 
  

Ar Tevi gadi sarunājas 
 Darbs padarītais Tevi sveic, 
 Kā dārgakmeņi gadi krājas’  
 Pie Tevis apstājas un sveic. 
 
Draudzes locekļi nesen saņēma vēstuli no valdes par 
draudzes finansiālo nodrošināšanu. Mūsu situācija ir 
līdzīga citām latviešu trimdas draudzēm.  Vēlos izcelt 
dažus teikumus: “Draudzes ienākumi ir mūsu ziedojumi” 
un “...vairums aktīvo draudzes locekļu ir izteikuši 
vēlēšanos strādāt pie ienākumu palielināšanas ar 
ziedojumiem,” un  “draudzes nams dod pajumti visai 
Otavas latviešu sabiedrībai.” 
Rosinu Jūs pārlasīt vēstuli un pārdomāt, kā Jūs variet 
nākt palīgā draudzes labā. 
 
Nav par ātru, lai Jūs 2017. gada kalendārā atzīmētu 29. 
aprīli, kad notiks pasākums, kurā Jums jāpiedalās!  29. 
aprīlī visi būs aicināti uz līdzekļu vākšanas sarīkojumu ar 
kluso izsoli (silent auction), saviesīgu vakaru ar 
kokteiļiem un glaunām vakariņām.  Šobrīd krājumā jau 
ir deviņas Alises Kalniņas gleznas, divas Gundegas 
Cennes gleznas, viena Itas Ozolas glezna un trīs iecienītās 
angļu keramikas “Moorcroft” ražojumi. Šis pasākums 
tiks izziņots plašākai publikai. Tuvāk pasākumam 
publicēsim arī izsoles katalogu. 
 
Aicinu katru padomāt, vai Jums nav gleznas vai citi 
mākslas darbi, kuri vairs nav tik iecienīti/iemīļoti kā, kad 
jūs tos iegādājaties, un vai jūs būtu ar mieru tos atvēlēt 
draudzei. Kad apstākļi liek pārcelties uz jaunu mītni vai 
radu krājums kļūst jūsu īpašums, vai vienkārši nav telpas, 
kur mākslu izrādīt, variet to atvēlēt draudzei, un kāds cits 
varēs izbaudīt šos mākslas darbus un draudze saņems 
ienākumus.  
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Paziņojam, ka Main ielas remonti ir beigušies un tagad 
satiksme abos virzienos ir atjaunota - vismaz līdz 
pavasarim, kad visticamāk remonts tiks turpināts, it 
sevišķi dienvidu daļā. 
 
2017. gada Baznīcas gada grāmatas ir tagad pieejamas 
katru svētdienu, cena $20.   
 
Sākot ar 2017. gada janvāri būs iespējams ziedojumus 
draudzei veikt arī elektroniski. Tuvāka informācija tiks 
izziņota caur e-pasta tīklu. 
 
Esam abonējuši ELCIC (Evangelical Lutheran Church In 
Canada) žurnālu Canada Lutheran, kuru variet 
aizņemties lasīšanai.  Tas būs atrodams uz galdiņa, 
nonākot lejas telpā. 
 

         KRISTĪTI 

 

2016. gada 13. novembrī   

Kurts Ragnārs Lācis Brauns, Kriša Brauna un Kristas 
Upeslāces dēls, dzimis 09.06.2016. 

Imants Pauls Brauns, Ērika Brauna un Zintas Steprānes 

dēls, dzimis 05.08.2016. 

2016. gada 27. novembrī 

Vyse Leo Harolds Auger, Marisas Tenne-Šēnas un Paul 
Auger dēls, dzimis 22.04.2016. 

 
                                      DIEVA MIERĀ ATDUSAS 

                                    Velta Bernupa 

   

dzimusi 1922. gada 16. septembrī Tukumā,  

mirusi    2016. gada 19. septembrī Otavā 

 

Ziemassvētku tirdziņš 
 

  
Aivars Staško pusdienu laikā pasniedza skābos kāpostus 
ar desiņām. 
 
Ziemassvētku tirdziņš ir liels, bet vērtīgs pasākums. 
Piedzīvojām siltu kopību un sadarbību ne tikai pašu 
starpā, bet ar tiem, kas mūs atbalsta. Lietoto mantu 
galds, pīrāgi, latviskas rotas piesaistīja pircējus. Viesiem 
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patīk sēdēt, kavēties pie galdiem arī pēc tam, kad jau sen 
bija paēduši. Ir cilvēki, kuri īpaši grib ciemoties un 
runāties ar pārdevējiem. Tie stāsta, ka ir bijuši uz 
daudziem citiem tirdziņiem, bet pie mums ir omulīgāk. 
Tirdziņš ir draudzei lielākais ienākuma avots un tas, 
pateicoties visiem darbiniekiem un apmeklētājiem, 
vienmēr izdodas lieliski.  

Silvia Zalts Sīpoliņa pārdeva savas kartiņas 

Ella Kirkland un Linda Boole pie cienasta 

 
Māc. Ilmārs Zvirgzds piedāvāja tēju. 

 

 
Ilse Zandstra palīdzēja „ baltā ziloņa” galda otrajā galā 

 

 
Maruta Pierce un Ilze Baumgart palīdzēja pārdot 
interesantas mantas pie populārā „baltā ziloņa” galda. 
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Ingrīda Mazute pie keramikas izstrādājumiem no Latvijas 
 
Šogad tirdziņā kopā ieņēmām (noapaļots) $7,392: Baltā 
ziloņa galds ieņēma $2252, kafijas galds - $2288, cepuma 
galds - $1227 un no pārdevējiem ienāca $1532. Šī 
summa var mainīties, kad tiks iesniegti pēdējie rēķini.  

Ingrīda Mazute 
 

Otavas skolas un draudzes eglīte 

Skola ir kā jūras ūdens, mainīga. Bērni nāk un iet kā viļņi 
- tad ir mazi viļņi, tad lielāki. Mūsu mazajā latviešu 
sabiedrībā nav daudz bērnu, kuri runā latviski. Lielākie 
bērni skolu ir absolvējuši.  

 

 
 
 
 
 

 
Nāk jauni viļņi. Šogad skolā 
darbojās vairums 
bērnudārznieki un 
pirmskolnieki. Notikās arī 
brīnumi. Skolā ieradās 
brīnišķīgā Deitonu ģimene 
(no Latvijas vēstniecības), 
kuras lielākie bērni piedalās 
skolā un arī palīdz ar 
mazajiem. Ar viņu palīdzību 
varējām atkal izveidot 
Betlēmes skatu baznīcā. 
Katerīna Deitone lasīja 
Ziemassvētku stāstu un brālis 
Kristofers deklamēja Ķēniņa 
pavēli. Mazie ganiņi un eņģeļi 
bija neaprakstāmi forši. 
Smaidi un prieks pārņēma 
Dievlūdzējus.  
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Sekoja saviesīgā daļa lejas telpā, kur netrūka jautrības, 
garšīgu ēdienu un daudz viesu.  

 
Mazs stāstiņš par Ziemassvētku vecīti (Thomas Ābols). 
Viņš mazliet kavējās, jo brīdī, kad bija jāgatavojas, 
nevarējam atrast spilvenu, ko likt pie vēdera. Kad 
atradām spilvenu, tas neturējās. Atrisinājām problēmu 
loģiski - izskaidrojām, ka vecītis visu gadu ieturēja diētu. 
Thomas pats ir jauns tēvs, un, kad viņa dēls iesēdās klēpī, 
tas viņu nepazina un raudāja. Katrs bērns varēja vecītim 
izstāstīt savas vēlmes un saņemt paciņu.  
 
 

 
Katrs bērns arī saņēma dāvanu (grāmatu un saldumus no 
Latvijas) no Latvijas vēstnieka Kārļa Eihenbauma, kurš 
sirsnīgi pateicās skolas bērnu vecākiem un vecvecākiem 
par pūlēm bērniem mācīt latviešu valodu. 

Skola izsaka lielu pateicību draudzei par pretīmnākšanu, 
lai skola draudzes telpās justos kā savās mājās un arī 
draudzes pulciņā.  

Ingrīda Mazute 
 

Mazie Brauniņi nemaz neuztraucās 
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Projekts “PALĪDZĪBAS KASTĪTES” noslēdzies 
 
Varu ziņot, ka mūsu nesen ierosinātais projekts 
"Palīdzības kastītes" izdevās lieliski. Draudzes locekļi 
piedalījās ar sajūsmu un radās kastītes pilnas ar visādām 
noderīgām mantām  -  zobu birstes, zobu pastas, matu 
šampūni un kondicionieri, ķermeņa losjoni, roku krēmi, 
cimdi, zeķes, un citas noderīgas lietas, bet bieži vien bija 
arī kas tāds, kas atspoguļoja Ziemassvētku laiku - 
šokolādes, konfektes, rieksti, granola bars.  
 

 
 
6. decembrī ar Vitu Mazpoli nogādājām 21 kastīti uz 
Cornerstone, labdarības organizāciju, kas gādā īsa laika 
pajumti sievietēm, kuras atrodas krīzes stāvoklī, vai arī 
nodrošina vienistabas dzīvokli tām sievietēm, kuras 
citādi varētu nonākt uz ielas. Organizācijai pieder 
vairākas ēkas Otavā, ieskaitot vienu jaunbūvi - 
daudzdzīvokļu māju Booth ielā. 2015. gadā Cornerstone 
gādāja īsa laika pajumti (caurmērā 73 dienas), kā arī 
pastāvīgu mājvietu vairāk nekā 500 sievietēm. 
 

 

Kad ienesām dāvanu kastītes Booth ielas mājā, varējām 
redzēt sajūsmu un prieku to sieviešu sejās, kas atradās 
telpā. Mēs arī nogādājām vairākas nelietotas sieviešu 
drēbes un apakšveļu. 
 
Paldies visiem, kas atsaucās, ziedodami vienu vai 
vairākas piepildītas kastītes vai arī naudu, ko mēs 
pārvērtām par palīdzības kastītēm. 
 

Ilse Zandstra  
 

 

SENIORU KLUBS 
 

Novembrī 
 

 
Saimniece Ilse Zandstra servē cāļa gaļu jubilārei Birutai 
Krūmiņai. 
 
Dr. S. Jerumanis bija atbraucis no Sherbrooke, lai 
uzstātos ar referātu par latviešu tautību un valodu. 

 
Referāta sākumā viņš salīdzināja latviešu, lietuviešu, 
latīņu, franču, angļu, vācu un krievu valodas ar sanskritu 
valodu un parādīja, ka vistuvākā sanskritam ir lietuviešu 
valoda. Turpinājumā referents stāstīja par latviešu 
tautības un valodas veidošanās procesu un dialektiem, 
kā arī par dažādām problēmām ar vienotas valodas un 
tautības saglabāšanu laika posmā no 13. gadsimta līdz 
mūsdienām. 
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Decembrī  

Pavārs Lauris Zobs seniorus lutināja ar garšīgām 
pusdienām. 
 

 
Aivars Staško vadīja Ziemassvētku dziesmu dziedāšanu. 

 

Uğis Lāma parādīja īsu izvilkumu no ērģeļu koncerta 
Montreālā, kad par godu valsts svētkiem spēlēja Lauma 
Akmene, ērğelniece no Latvijas.    
 

  NĀCIET UZ PANKŪKU BROKASTĪM  

UN ATBALSTIET SAVU DRAUDZI! 

svētdien, 2016. gada 26. februārī 
(pēc dievkalpojuma) 

 
All you can eat breakfast buffet 

Liela dažādība visām gaumēm! 
 

    Maksa pieaugušajiem   $20 

   (iespēja saņemt nodokļu kvīti)  
 

    Aiciniet līdzi ğimeni un draugus! 
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             ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMS 

Priecīgus Ziemassvētkus visiem novēl: 

Daila un Sigurds Andersoni 
Laura, Carey, Racheal un Catherine Born 
Daina un Pēteris Brauni 
Anita un Gord Flynn 
Ligita un Jānis Galdiņi 
Andris Ķesteris 
Biruta un Jānis Krūmiņi 
Uģis Lāma 
Sylvie un Andris Lange 
Vita un Jānis Mazpoļi 
Ligita un Juris Miezīši 
Vija Millere 
Māra un Aivars Pones 
Mārtiņš un Lorraine Sausiņi 
Dagnija un Aivars Staško ar lielģimeni 
Edīte Taylor 
Tenne-Šēnu ģimene 
Valija Trenče 

 

 

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas Latviešu ev. lut. Miera draudze. 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā  $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel.613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel.613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel.613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com  

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net  

  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

marta sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2017. gada 22. februārim 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:dagnijast@gmail.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:solvita.rakitko@gmail.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2017. GADA JANVĀRIS –MARTS 

2017. gada janvāris 

1 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

5 ceturtdiena 12:00 Senioru saiets 

8 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš 

10 otrdiena  19:00 Draudzes valdes sēde 

11 trešdiena  10:00 Dāmu komitejas sēde 

15 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauna. 

Skola satiekas plkst. 10:45 

17 otrdiena 10:00 Nama tīrīšanas talka 

19 ceturtdiena 11:00 Garīgā stunda 

22 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Epifānijas laika trešā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.  

Pēc dievkalpojuma māc. Ilmāra Zvirgzda referāts 

29 svētdiena 11:00 Dievkalpojums/ Bilingual service. Epifānijas laika ceturtā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 

Skola satiekas plkst.10:45 

Februāris 

2 ceturtdiena 12:00 Senioru saiets 

5 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Epifānijas laika piektā svētdiena. Pērm. Andris Lange.  

Skola satiekas plkst. 10:45 

12 svētdiena 11:00 Dievkalpojums nenotiek 

14 otrdiena 19:00 Draudzes valdes sēde 

15 trešdiena 10:00 Dāmu komitejas sēde 

16 ceturtdiena 11:00 Garīgā stunda 

19 svētdiena  11:00 Dievkalpojums, Epifānijas laika septītā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.  

Skola satiekas plkst. 10.45 

21 otrdiena 10:00 Nama tīrīšanas talka 

26 svētdiena 11:00 Dievkalpojums/ Bilingual service, Epifānijas laika septītā svētdiena. Pērm. Tim MacDade. 

Skola satiekas plkst. 10.45.  

Sekos PANKŪKU BROKASTIS draudzes atbalstam (skatīt sludinājumu) 

Marts 

1 trešdiena 16:00 Pelnu trešdienas svētbrīdis. Pērm. Daina Brauna 

2 ceturtdiena 12:00 Senioru saiets 

5 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Andris Lange 

7 otrdiena 19:00 Draudzes valdes sēde 

8 trešdiena 10:00 Dāmu komitejas sēde 

12 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš.  

DRAUDZES GADA PILNSAPULCE  

16 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 
 


