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66. gada gājums

Aizvesti un dzīvi
Jņ 15,13-15
13. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. 14. Jūs esat Mani draugi, ja
jūs darāt, ko Es jums pavēlu. 15. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu
saucis par draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.
Šos vārdus no Jāņa evaņģēlija nereti lasām dienās, kas saistītas ar skumjām un piemiņu. Vēstures nepielūdzamajā ritumā
daudz cilvēku ir nepelnīti cietuši, tikuši pazemoti, nogalināti, taču ne aizmirsti. Mēdz sacīt, ka vēsture un cilvēka dzīve ir
mainīga un neparedzama. Kas vienu dienu šķitis dārgs un mīļš, citu dienu var likties nevērtīgs un izmetams. Bieži vien
cilvēks nezina mirkli, kad notiks kas būtisks, kāds notikums, kas mudinās pārdomāt, kas ir nozīmīgs un svarīgs, bet kas tikai
mazsvarīgs. Mirkļos, kad apdraudēta dzīvība, kad iedragāta veselība, kad mainās tautu likteņi, kad apdraudēta visa cilvēce,
vienā mirklī kļūst skaidrs, par ko vēsta evaņģēlija vārdi – svarīga ir tikai dzīvība, nekam pārējam nav jēgas.
Ap Vasarsvētkiem, kad viss šķiet tik priecīgs un bezrūpīgs, pieminam 14. jūnijā aizvestos ļaudis. Liela daļa no tiem gājuši
bojā, taču ne zuduši atmiņai. Viņu piemiņa glabājas tautas atmiņās, dzimtu atmiņās un vienmēr tiek kopta arī Baznīcas
gada ritumā, apzinoties, ka viņi bijuši tie, kas savā ziņā nodevuši savu dzīvību par pārējiem – par palikušajiem, par
neizvestajiem, par atgādinājumu dzīvajiem. Vai mūsu dienās ir kas tāds, par ko savu dzīvību būtu gatavi atdot mēs paši?
Vai man ir tāds draugs, kura labā es būtu gatavs upurēties? Kā labad es varētu ziedot ne tikai savas dzīves laiku, darbu,
pūles, atdot mantu un lietas, kas man dārgas, bet tieši “nodot dzīvību”, kā sacīts Jāņa evaņģēlijā?
Šie jautājumi, kas Baznīcas gada ietvaros izskan atkal un atkal, atgādina, ka tieši dzīvība ir pats svarīgākais. Evaņģēlija vārdi
par “dzīvības nodošanu” ne tikai norāda uz traģēdiju un varonību, bet aicina arī darīt to, ko tik bieži pieminam
dievkalpojumos – raudzīties uz lietām mūžīgās dzīvības skatījumā. Tieši no tā izriet ne tikai daudzas svarīgas lietas cilvēka
garīgajā dzīvē, bet arī daudzas praktiskas lietas, kā izturamies pret līdzcilvēkiem un dzīvojam kā vienota sabiedrība –
līdzjūtība pret neaizsargātiem ļaudīm, palīdzība trūcīgiem, iecietība pret citādo, arī rūpes par dabu un vidi.
Mirkli pirms Jēzus runāja par dzīvības atdošanu draugu labā kā lielāko mīlestības apliecinājumu, apustulis Pēteris dedzīgi
bija solījis, ka nekavējoties atdos savu dzīvību Jēzus labā, ja radīsies tāda nepieciešamība. “Pirms gailis būs dziedājis, tu trīs
reizes mani noliegsi,” sekoja atbilde. Upuru piemiņa un dzīvības turēšana godā ir solis tālāk ceļā uz cilvēcību. Evaņģēlija
vēsts pauž, ka dzīvība ir uzvarējusi un uzvarēs. Šīs uzvaras pamats arī ir dzīvības ziedošana, Kristus upuris pie krusta.
Pieminēdami latviešu tautas aizvestos, mēs paturam godā gan viņu piemiņu, gan arī vienlaikus svinam Kristus un dzīvības
uzvaru. Aizvestie nav miruši velti, krusta nāve nav bijis tikai satraucošs notikums ar daudziem nezināmiem, cilvēki nav tikai
vadāmas paklausībai domātas būtnes. Nāves dzelonis ir izrauts, dzīvība ir uzvarējusi!
Lai Dievs mums uz to palīdz, āmen.
Māc. Ilmārs Zvirgzds

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI

Valdi un pērminderus (Dainu Braunu, Jāni Krūmiņu, Andri
Langi, Tim McDade, Juri Mazuti un Ģirtu Sīpoliņu )
mācītājs I. Zvirgzds ieveda amatā 18. marta
dievkalpojumā.

Apsveicam draudzes maija mēneša jubilāru Andri Ķesteri.
Dzimšanas dienā sveicam Aivaru Staško (maijā) un Aivaru
Poni (jūnijā), kuri jau bauda savu astoto desmitgadi, un
Uldi Rutuli, kurš pārsniedzis devīto desmitgadi.
Vēlam Dievpalīgu, labu veselību un sirds prieku nākamajā
gadā!
Mūžs dzirkst kā spoži ūdeņi,
Ar viļņu rakstiem vīti.
Tran vasaras, deg rudeņi
Un aizvirpuļo puteņiŠalc gadi aizvadītie.

Ģirts Sīpoliņš ir izkārtojis un samaksājis par baznīcas
tepiķu tīrīšanu un dievnama lielo logu mazgāšanu.
Sirsnīgs paldies Ģirtam!

Otavas rajona
ELCIC prāveste
JoAnne
Lam
piedalījās mūsu
draudzes
dievkalpojumā
8. aprīlī.

E. Ķezbere

Šī gada Miera draudzes pilnsapulcē no uzstādītiem
kandidātiem draudzes valdei savu kandidatūru uzturēja
tikai Jānis Krūmiņš, Vita Mazpole un Helgi Tenne-Šēne.
Pilnsapulce vienbalsīgi ievēlēja kandidātus uz trīs gadu
termiņu. Solvitai Rakitko paliek vēl viens gads kalpot
valdē.
Mūsu draudzes statūti paredz, ka draudzes valdē jābūt 6
locekļiem un, ja trūkst kandidātu, var iecelt 1/3 no valdes
uz vienu gadu. Daina Brauna un Ilse Zandstra tika ieceltas
uz vienu gadu.

Jau trešo gadu rīkojam Lielo talku tai pašā dienā, kad tā
notiek Latvijā. Par spīti lietainajam rītam, sestdienas, 28.
aprīļa, rītā namā ieradās liels skaits talcinieku. Cītīgā
darbā tika sakoptas nama iekštelpas un padarīti darbi ap
namu.

Sekojošajā valdes sēdē 13. maijā valde konstruējās šādi:
priekšniece - Vita Mazpole, priekšnieces vietniece (vice)
– Helgi Tenne-Šēne, sekretāre – Solvita Rakitko, kasiere
– Daina Brauna, nama saimnieks – Jānis Krūmiņš, bez
specifiska amata – Ilse Zandstra. Aivars Staško turpina
kalpot kā valdes sēžu protokolētājs. Paldies Aivaram!

Stipri vīri izvelk vecos koka bluķus aiz iebraucamā ceļa.

Daudz tika veikts, bet, kā vienmēr, ne viss tika padarīts,
jo saraksts ar veicamiem darbiem bija garš. Ir iespēja
pieteikties darbiem, kuri veicami vasaras mēnešos. Pēc
paveiktā darba vēstniecība un draudzes dāmu komiteja
cienāja talciniekus ar karstām pusdienām.

Priekšā no kreisās: Ilse Zandstra, Vita Mazpole, māc. Ilmārs
Zvirgzds, Helgi Tenne-Šēne. Aizmugurē no kreisās: Aivars
Staško, Andris Lange, Ģirts Sīpoliņš, Jānis Krūmiņš, Juris
Miezītis
Foto: Silvia Zalts-Sīpoliņa
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Lietoto mantu tirdziņš
Draudzes Dāmu komiteja
varētu sanākt kopā uz nedēļu
kādā atpūtas vietā, ar baseinu,
un cita veida uzdzīvi, bet to
nedarām. Tā vietā strādājam,
gatavojot
lietoto
mantu
tirdziņu. Darbā paiet vesela
nedēļa. Sākam svētdienā izlikt
galdus, tad cilājam, pakojam,
tīram, cenojam, zortējam
kastes un maisus vairākas
dienas līdz pienāk tirdziņš.
Tirdziņa dienā pārpalikums ir
jānovāc. Nesūdzamies, jo
brīžiem jau iet lustīgi. Varam
apbrīnot
interesantus
priekšmetus, īpaši, ja neviens nezina, kas tas ir. Uzēdam
kopīgas pusdienas, izrunājamies un baudām, ka varam
paši iepirkties. Nesūdzamies, jo mums ir daudzi
atbalstītāji un palīgi. Šoreiz it sevišķi vairāki pielika rokas.
Palīdzību saņēmām no Dāmu komitejas vīriem, no citiem
draudzes atbalstītājiem. S. Svilane atveda viesi (B. Abeli)
talkā, kurai kavējās lidojums. Palīdzēt mantas novākt
atnāca arī jaunākā paaudze kā M. Staško ar dēlu Zinti, S.
Kandava ar meitu Dāriju, R. Galdiņš, un novācām ātri. Ja
būtu tikai Dāmu komiteja ar vīriem, tad, kā jau ar
pensionāriem, lietas ievilktos. Nesūdzamies arī tāpēc, ka
šoreiz tirdziņš labi nopelnīja. Tas padara visu tā vērtu.
Paldies visiem.
Ingrīda Mazute

Talcinieki pēc darbiem un pirms pusdienām ar zupu un čili.

Liels paldies visiem talciniekiem – jo īpaši Otavas kora
dalībniekiem, vēstniekam K. Eihenbaumam ar
dzīvesbiedri Ināru, aizsardzības atašejam A.Ozoliņam un
pārējiem vēstniecības darbiniekiem, latviešu skolas
vecākiem un bērniem par atbalstu un piedalīšanos.
Miera draudzes nams ir saņēmis apstiprinājumu dalībai
“Doors Open Ottawa 2018”, kas notiks 2. un 3. jūnijā no
plkst. 10:00 līdz 16:00. Piesakot dalību, mēs uzsvērām,
ka Latvija šogad svin simtgadi, un, atverot mūsu nama
durvis mēs - Otavas latvieši- vēlamies aicināt kanādiešus
iepazīt Latvijas bagāto kultūru, mākslu, mūziku, latviešu
virtuvi, mūsu tradīcijas, vēsturi un tagadni.
Ja neesat jau to darījuši, lūdzu sazināties ar Solvitu
Rakitko solvita.rakitko@gmail.com vai Vitu Mazpoli
mazpolis@gmail.com ar idejām programmai un jūsu
piedalīšanos veicot priekšdarbus, palīdzot Doors Open
Ottawa laikā. Ilse Zandstra ir sagatavojusi rakstu
ievietošanai “Mainstreeter” (Old Ottawa East ikmēneša
avīze). Raksts angļu valodā parādās MDV.

Lieldienas

Pārmaiņas draudzes dzīvē
Valentīna Tenne-Šēne
Dzimusi 1921. gada 10. novembrī
Mirusi 2018. gada 2. martā
No tā lielā vienreizējā
Kas šai saulē cilvēks bija
Paliek daļa nemirstīga
Mums kā skaista melodija.
(Elza Ābele)….

Latviešiem Lieldienās ir vairākas tradīcijas un mūsu
draudzes Lieldienu brokastīs varējām dažas no tām
piedzīvot. Varējām nogaršot pashu, kliņģeri, pelēkos
zirņus, siļķi, pīrāgus un citus etniskus labumus. Varējām
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apbrīnot raibās sīpolu mizās krāsotās olas un sisties ar
tām. Bērni varēja meklēt šokolādes oliņas pa visu namu
un tās sacenšoties ripināt.

Egija Eglīte no Latvijas rakstīja:
"Nebija viegli pieminekli atrast.
Atradām tukšu kempinga vietu, kas
saucas "Varkaļi". Matīss teica, ka
kempings izskatās kā "maza versija
no Kanādas Tērvetes". Tur bija koka
būdiņas, ugunskura vieta, tieši pie
pašas upes, un "stāvkrasti", bet
nekādi dižie stāvkrasti tie nebija, ar
Gaujas krastiem pie Siguldas un
Gūtmaņalas nevar salīdzināt. Taču pats lauku ceļš bija
interesants, jo veda pa vietām, kurās bija cīnījies Latvijas
armijas komandieris - pulkvedis Oskars Kalpaks. "

Otavā pieturamies arī pie tradīcijas, ka dāmas nāk
Lieldienu cepurēs. Uģis Lāma sagādāja cepures tām, kas
aizmirsušas. Jauki šoreiz bija redzēt "fascinatoru" cepuri.
Ne visiem ir iespējams Lieldienas pavadīt ar bērniem,
vecākiem vai citiem tuviniekiem, jo tie dzīvo citās
pilsētās. Tad namā tomēr var atnākt un svinēt Lieldienas
kopā ar mūsu sabiedrības ģimeni.
Ingrīda Mazute

Uz akmeņa rakstīts: "1919. gada 3. martā Kalpaka
bataljons no Lēnu muižas sāk cīņu par Latvijas
atbrīvošanu no lieliniekiem".

Kalpaka piemiņa Miera draudzes namā

Latvijas aizsardzības atašejs Kanādā, pulkvežleitnants Agris
Ozoliņš stāstīja par Latvijas bruņotajiem spēkiem un rādīja
īsfilmu par O. Kalpaku.

Karogu nesēji - Niks Zariņš pa priekšu, tad Markuss Zichmanis
ar karogu un Kristaps Kuplais.
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Otavā, apmeklējis mūsu sestdienas skoliņu un mūsu
draudzē iesvētījies. Nesen iznākusi viņa sarakstītā
grāmata Attract, kas var noderēt par rokasgrāmatu tiem,
kas vēlas attīstīt vai pastiprināt savu personīgo zīmolu.

SENIORU KLUBS
Martā

Mūsdienās daudz dzirdam par lielo firmu zīmoliem. Bet
svarīga arī ir personīgā zīmola veidošana. Zīmola jēdziens
runā par indivīda paša izstrādātām brīvprātīgām
darbībām - tās, kas viņam pašam dara prieku un ar kurām
viņš grasās dalīties ar citiem fokusētā veidā. Jāpanāk, ka
darbiniekiem, klientiem, partneriem, ieguldītājiem un
citiem par tevi rodas pozitīvi uzskati. Personīgā
atpazīstamība ir ļoti svarīga. Ar saukli vai lozungu vien
nepietiek.

Marta jubilāres. No kreisās: V. Hay, K. Obrazcova I. Būcēna,
I. Mazute, V. Klucherta, D. Staško

Izstrādājot savu personīgo zīmolu, ir jāatzīst, ka nekad
nepievilksi vai nepārliecināsi visu pasauli. Bet, ja ar prieku
nerimstoši ticēsi savām izstrādātām darbībām un allaž
spodrināsi savu zīmolu, tad laika gājumā radīsies
iecerētie rezultāti. Par piemēru šādai augšupejai A. Pone
īsumā aprakstīja kanādiešu rokgrupu Rush. Ne jau
pirmajā gadā tā kļuva slavena. Daži pat tās mūziku
nevarēja ciest. Bet neatlaidība un pieturēšanās pie viņu
pašu mūzikas un stila vainagojās ar milzīgiem
panākumiem (20 “zelta” skaņu plates). Reiz Rush
bundzinieks esot teicis: ”We make music we like, and
hope other people like it, too.”

Marta saiets bija pulcinājis 34 kluba biedrus un viesus.
Ar dziesmu apsveicām septiņus jubilārus: I. Būcēnu, V.
Hay, V. Klucherti, I. Mazuti, K. Obrazcovu, D. Staško un A.
Tenne-Šēnu. Pusdienas bija gatavojušas saimnieces
Ingrīda Mazute un Dagnija Staško. Mielojāmies ar cāļu
sacepumu krējuma mērcē un krāsnī ceptiem smalki
sagrieztiem kartupeļiem. Bija spinātu salāti un zaļās
pupiņas ar mandelēm. Saldajam bija izvēle no tortēm un
kliņģera.

Ingrīda Mazute pasniedz Andrim Ponem cāļu sacepumu.

Pateicībā par interesanto sniegumu, Senioru kluba
priekšniece Vija Hay Andrim Ponem pasniedza pudeli
vīna.
Aivars Pone

Iepriekšējos saietos bijām dziedājuši dziesmas, kas min
Latvijas upes Daugavu un Gauju. Šoreiz visi valša taktī
dziedājām Sen tas bij’ pie Ventas.
Programmas daļā uzstājās speciālists “branding”
jautājumos Andris Pone. [Brand = produkta marka,
prečzīme, zīmols; turpmāk šai rakstā lietosim vārdu
zīmols.] A. Pone tagad dzīvo Toronto, kur vada savu
biznesu (coinbranding.com), bet jaunības gadus pavadījis

Aprīlī
Aprīļa saietu sākām ar māc. Ilmāra Zvirgzda teiktu
lūgšanu un klusuma brīdi, pieminot mūžībā aizgājušo
Valentīni Tenne-Šēnu.
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Ap saieta galdiem sēdējām 34. Ar dziesmu sveicām
četras aprīļa jubilāres: V. Mazpoli, H.-L. Tenne-Šēnu, Dz.
Innus un L. Janitēnu. Interesantā kārtā šai saieta dienā,
5. aprīlī, bija arī vārda dienas visām Vijām, ieskaitot
klātesošās Viju Hay un Viju Klucherti.

Vingrinājumu programma viegli izpildāma mājas kārtībā,
jo ir īsa, nav vajadzīga nekāda aparatūra un uzdoto
skriešanas daļu var izpildīt, skrienot uz vietas. Maruta
visiem demonstrēja dažas no programmā paredzētām
kāju un roku kustībām, kā arī pumpējumus un celšanos
sēdus no guļoša stāvokļa. Jāuzmana trīs lietas: sāc
lēnām, elpo dziļi, uzklausi ķermeņa reakciju.

Saimniece bija Dagnija Staško un viņai izpalīdzēja vīrs
Aivars. Ēdienkartē bija garšīgs cāļa gaļas karijs ar
bagātīgām
piedevām
–
rīsiem,
drupinātiem
kokosriekstiem, smalkām banānu un gurķīšu šķēlītēm.
Netrūka ne spinātu salātu, ne naan maizes, ne
rupjmaizes.
Saldajā ēdienā bija izvēle no trīs
tortēm/kūkām.

Divas jubilāres – Vita Mazpole un Helgi Tenne-Šēne.
Saimniece - Dagnija Staško

Velgai Feizakai ir pieredze vingrošanā, sēdot uz krēsla.
Viņas pensionāru namā notiek uzraudzīta vingrošana
divas reizes nedēļā. Velga visiem demonstrēja vairākus
vingrojumus, ko var veikt, sēdot krēslā. Un tādu nav
mazums! Kāju var izstiept, locīt, pacelt; tāpat var roku vai
rokas. Galvu var grozīt uz augšu/leju; var skatīties pa labi
un pa kreisi; galvu var griezt ap kaklu. Tie, kas spēj
piecelties, var veikt papildus vingrojumus, abām rokām
turoties pie krēsla.

Atšķirībā no ierastās saietu programmas kārtības, kad
uzstājās viena persona, šoreiz programmu vadīja trīs Vija Hay, Maruta Pierce, Velga Feizaka. Temats: “Labāks
spēks, labāks līdzsvars.” Vija, kas ir strādājusi par
sertificētu medicīnas māsu, uzsvēra, ka daudziem
senioru gadus sasniegušajiem kauli palikuši vājāki
(osteoporosis) un ir samazinājies līdzsvars. Rezultātā var
draudēt nelaimīga krišana un kaulu laušana. To var
novērst, stiprinot un uzturot muskuļu spēku, fiziski
nodarbojoties 150 minūšu nedēļā, vingrojot un staigājot.
Lai nenokristu, ir svarīgi iekārtot attiecīgas palīdzības
ierīces un nodrošināt, lai ārpus un iekšpus mājas nebūtu
klupšanas akmeņu. Svarīgi ir arī ēst veselīgus ar kalciju
bagātus ēdienus.

Kopsavilkumā var teikt, ka fiziska aktivitāte senioriem
nāk tikai par labu – ilgāk noturēsi savus spēkus un
mazināsi varbūtību, ka kritīsi un kādu tavu locekli tīs ģipsī.
Aivars Pone

Maruta Pierce īsumā aprakstīja Royal Canadian Air Force
sagatavotos 5BX (5 Basic Exercises) un sievietēm - 10BX
vingrinājumus. 5BX brošūras programma ir iedalīta
grūtuma pakāpēs, un katrā pakāpē ir pieci vingrinājumi,
kas kopā ikreiz jāveic 11 minūtēs uzdotajā secībā.
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Here is a bit of background about the
83 Main Street building. In early
1930,
Canadian
Martyrs
congregation purchased land at Main
Street & Lees Avenue and built a
church. W.C. Beattie, a well-known
Ottawa architect designed the
building. The first services in the new
church were held in the spring of
1931. By 1950 the congregation had
outgrown the building and the
Canadian Martyrs moved further
south on Main Street. They kept the
old building, deconsecrated it and
used it as a community center.
Thirty years later, on 30 September
1982, the Peace Latvian Lutheran
Church congregation purchased the
building. The structure was in very
poor condition and required
significant renovations. Volunteers
from the congregation did all the
work themselves. During the last 35
years,
the
Peace
Latvian
congregation has maintained the
building and its surroundings. The
building serves as a home to the
congregation, the Latvian community
in Ottawa and welcomes visitors and
friends of Latvia from Ottawa and
elsewhere.

Maruta visiem demonstrēja dažas no programms kustībām

To showcase the richness and uniqueness of the Latvian
culture we invite everyone to visit us and learn more
about us. We are Canadians, with a rich Latvian cultural
heritage, who have worked and contributed to Ottawa
and this country. To celebrate Latvia’s 100th birthday as
well as Doors Open we plan to offer a program of miniconcerts - piano, organ, guitar, and kokle, a traditional
stringed instrument – on the hour. The community choir,
dance group, as well as youth band will also perform.
Latvian-Canadian art and crafts will be displayed. There
will be coffee and traditional Latvian food available free
of charge. On Sunday, at 11 a.m. our pastor will hold a
bilingual (Latvian and English) church service. We
welcome you.
(sagatavots publicēšanai “Mainstreeter” avīzē)
Ilze Zandstra

Doors Open Ottawa 2018
Peace Latvian Lutheran Church is participating in Doors
Open Ottawa on June 2 and June 3. Come and join us at
83 Main Street and learn more about the people that
worship and socialize in your neighbourhood. Learn
about the country of Latvia, where Canadian troops are
currently stationed as part of a NATO mission. This more
than eighty year-old building houses the Latvian
Lutheran congregation of Ottawa and hosts numerous
lively social events throughout the year. But this year is
special. Latvia is celebrating its 100th birthday! Come and
celebrate with us. Come and learn about Latvian culture,
art, music, dance, a little history. Sample some Latvian
delicacies.
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“Atmiņas no Latvijas”
Gatavojam izstādi ar mantām, kas paņemtas līdzi, izbēgot no Latvijas
Vecākā paaudze varēs atcerēties, pastāstīt un pakavēties atmiņās, jaunākajai
paaudzei būs interesanti redzēt un iepazīties ar tēvu zemes pagātni.
Ja jums ir kāda mantiņa izstādei, lūdzu, piesakieties līdz 18. maijam
ar īsu aprakstu pie Vijas Hay vija.hay@sympatico.ca
Izstāde notiks 2. un 3. jūnijā.
“Atmiņas no Latvijas” ir Otavas Latviešu Senioru kluba projekts
Latvijas valsts simtgadei.

Svinēsim Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu Otavā
svētdien, 6. maijā, Baltā galdauta svētkos!
Programma:

Pulksten 11:00 – dievkalpojums
Cienasts pie svinīgi, ar balto galdautu klāta galda
Pulksten 12:30 – ģimenes filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
Ieeja un filmas izrāde ir bezmaksas! Lūdzam nākt ar cienastu groziņu veidā!
Rīko Otavas latviešu biedrība, Otavas Miera draudzes Dāmu komiteja un Latvijas vēstniecība Kanādā

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
Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com
MDV Redakcija
Redaktors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Rakstu saņēmēja un korektore: Solvita Rakitko solvita.rakitko@gmail.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis
iznāks
jūlija sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2018. gada 24. jūnijam

KALENDĀRS 2018. GADA MAIJS – JŪLIJS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Maijs
3 ceturtdiena
6 svētdiena

12.00
11.00

8 otrdiena
9 trešdiena
13 svētdiena

19.00
10.00
11.00

15 otrdiena
17 ceturtdien
20 svētdiena
27 svētdiena

10.00
11.00

2 sestdiena
3 svētdiena
3 svētdiena

10.00 16.00
11.00

11.00

Senioru saiets
Dievkalpojums, Lieldienu laika sestā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.
Baltā galdauta svētki. Service followed by "White Tablecloth Celebration”
Filma "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru".
Film „ Grandpa more dangerous than computer” Latvian with English subtitles
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Dievkalpojums, Lieldienu laika septītā svētdiena. Pērm. Tim McDade.
Ģimenes diena, Mother's Day bilingual service. Skoliņa satiekas plkst. 10.45
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale
Dievkalpojums, Trīsvienības svētki. Pērm. Jānis Krūmiņš

Jūnijs

7
10
12
13
14
17
19
21
24

ceturtdiena
svētdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
svētdiena
otrdiena
ceturtdiena
svētdiena

12.00
11.00
19.00
10.00
19.00
11.00
10.00
11.00
19.00

„ Doors Open Ottawa 2018” sarīkojums
Dievkalpojums, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tim McDade.
Bilingual Service
Senioru saiets
Dievkalpojums, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Draudzes valdes sēde
Dāmu komitejas sēde
Aizvesto piemiņas dienas svētbrīdis. Pērm. Daina Brauns
Dievkalpojums, ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis
Nama tīrīšanas talka
Garīgā stunda
Dievkalpojums, piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns

Jūlijs
1 svētdiena
8 svētdiena
15 svētdiena

11.00
11.00

Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale
Dievkalpojums, septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange
Dievkalpojums, astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš
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