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2019. gada marts - aprīlis

67. gada gājums

Laivā ar parastiem ļaudīm
“Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš, stāvēdams Ģenecaretes ezera krastā,
ieraudzīja divas laivas ezera malā; un zvejnieki, no tām izkāpuši, mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš
lūdza tam atirt laivu mazliet no krasta; apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš teica Sīmanim: “Airē uz
dziļumu un izmet tīklus zvejai.” Sīmanis atbildēja: “Mācītāj, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet
es izmetīšu tīklus tavā vārdā.” Tā izdarījuši, viņi noķēra milzum daudz zivju, tā ka viņu tīkli saplīsa. Un tie māja saviem
biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz
grima. To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: “Kungs, ej prom no manis, jo es esmu
grēcīgs cilvēks.” Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ; arī Jēkabu un Jāni, Zebedeja
dēlus, kas bija Sīmaņa darbabiedri. Jēzus sacīja Sīmanim: “Nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks.” Izvilkuši laivas
krastā, tie pameta visu un sekoja viņam.” (Lk 5,1-11)
Tikai reizi mūžā nācies sēsties laivā kopā ar zvejniekiem. Izbraukuši mutuļojošos ūdeņos, viņi ilgi meta jūrā tīklus, gaidīja,
raudzīdamies, no kuras puses pūš vējš, un tad vilka pāri bortam tīklus, pilnus zivīm. Īstenībā tie nemaz nebija tik pilni, šur
tur tīkla acīs spārdījās pa zivij, taču zvejnieki toreiz šķita priecīgi. Viņiem tā bija ikdiena, taču man kaut kas ārkārtējs, ko
atceros vēl tagad.
Jēzus līdzībā par zvejniekiem attēlota tāda pat ikdienišķa situācija. Zvejnieki zvejo, apkārt staigā ļaudis, rit parasti ikdienas
darbi. Varētu pat apgalvot, ka lielākā daļa evaņģēlijos aprakstīto situāciju risinās tieši šādā vidē – parastos ikdienas
notikumos, vienkāršu ļaužu lokā. Tie sarakstīti vienkāršā valodā, un parasti nenotiek nekas ārkārtējs.
Tomēr pārsteigumu netrūkst. Raugoties vērotāja acīm, to mērogs ir mazs un nebūtisks, taču cilvēkiem, kas to piedzīvo, tas
ir ārkārtīgi svarīgs. Ja salīdzinātu ar rūpnieciskas zvejas apmēriem, tad viena zivīm piepildīta laiva nieks vien ir. Mūsdienās
pēc vienas ēdienreizes nereti tiek izmests ēdiens, kas pēckara gados būtu barojis ģimeni nedēļas garumā. Vienkāršība un
ikdienas situācijas nemainās – atšķirība ir tikai tā, ka tolaik ikdiena bija bads, bet tagad valda pārticība un nevērība pret
dabu.
Kad zvejniekiem sāk veikties, viņi nobīstas. Ne tikai no loma un neziņas, ko ar to darīt, bet visvairāk paši no sevis. Loms ir
tikai ārēja lieta, kas liecina, ka viņi nonākuši situācijā, kas pārsniedz ikdienas darbus un domas. Var tikai iedomāties, kā
parasti noslēgusies viņu diena. Varbūt pēc zvejas viņi nekavējoties devās mājās? Varbūt palika krastā papļāpāt? Varbūt
turpat gatavoja zivis un ieturēja kopīgu maltīti? Kas zina?
Šoreiz viņu diena beidzās pavisam negaidīti. Zvejnieki pārvarēja bailes, pameta tīklus un citus instrumentus un devās sekot
savam skolotājam. Lielākā daļa no mums nav gatavi neko pamest vai atstāt. Atstāt un atraisīties no kā tāda, kas pašam
šķiet traucējošs. Tas nav viegli ne vienam. Droši doties pretī nezināmajam prasa lielu drosmi un uzticēšanos.
Tuvojas Lieldienu laiks. Tas ir pārdomu un sevis izziņas laiks. Tas būs piepildīts un garīgi dāsns, ja drošu sirdi un bez bailēm
sekosim savai iekšējai balsij, sastapdami savu patieso es.
Draudzes mācītājs

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam draudzes apaļo gadu jubilārus: martā Viju
Hay un aprīlī Dzidru Innus. Dzimšanas dienās apsveicam
Kiru Obrazcovu, Dagniju Staško un Dailu Andersonu
marta mēnesī un Līviju Janitēnu aprīlī.

Paldies Vijai,
Karmenai, Katerinai
un visiem koristiem.
Jūsu skaistā mūzika
un balsis visus
aizkustināja un
palīdzēja izjust
svētku garu.

Sveicinām goda dienā un novēlam:
Šī diena lai Tev skaistāka par citām
Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Ziemassvētku dievkalpojumu kuplināja Vijas Kluchert un
Karmenas Porteras duets, kora Atbalsis dziesmas un
Katerinas Deitones solo.

Katerina Deitone

Paldies ikmēneša talciniekiem! Janvārī:
Jānim Krūmiņam, Mārai Ponei, Jānim
Mazpolim un Vitai Mazpolei; februārī:
Jānim Krūmiņam, Jānim Mazpolim un Vitai
Mazpolei.
Paldies mācītājam un Evai par vairākas
reizes veikto sniega šķūrēšanu baznīcas
iebraucamajā ceļā!
Raugoties uz priekšu, vēlamies atgādināt,
ka ieplānoti trīs divvalodīgi dievkalpojumi.
27. aprīlī notiks Lielā talka un 11. maijā
norisināsies lietoto mantu tirdziņš.
Pasākumu norise publicēta arī kalendārā
un sludinājumos.
Koris “Atbalsis”
Pārmaiņas draudzes dzīvē

Uldis Rutulis
dzimis 1926. gada 19. jūnijā.
miris 2018. gada 20. decembrī.
Viņš pazina šīs zemes bēdas
Un nebij svešs tam zemes prieks
Nu smiltīs pagaist viņa pēdas;
Viņš bija tikai ceļinieks. (Arnolds Lūsis)

Karmena Porter
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SENIORU KLUBS
Janvārī
Pirmajam 2019. gada saietam, kā arī gadskārtējai
pilnsapulcei, seniori draudzes namā pulcējās 10. janvārī.
Ar dziesmu suminājām piecus janvāŗa jubilārus, no
kuŗiem saietā klāt bija Ilse Zandstra un Jānis Mazpolis.
Kas vajadzīgs laimei – vien sirdis,
Kas tavējai līdzīgi jūt.
Pat salnu un puteņu vidū,
Tad varēsi laimīgs būt.
Ar klusuma brīdi pieminējām 20. decembrī Dieva mierā
aizgājušo kluba biedru Uldi Rutuli. Lai Tev vieglas
smiltis, Uldi.

Senioru kluba valde. No kreisās: Aivars Pone, Helgi TenneŠēne, Krystyna Ribakova, Maruta Pierce, un priekšniece Vija
Hay.

Atbildīgie par pusdienu gatavošanu šoreiz bija Dagnija
Staško (zupa) un Ingrīda Mazute (salāti). Ēdām ļoti
garšīgu zupu, ko dažkārt saucot par “Tantas Amālijas
lašu viru.”
Vispirms uz šķīvja uzliekam vārītus
kartupeļus (bez mizām, protams), tad tiem pārlejam
kausiņu īpaša lašu šķidruma un tad visam pāri izkaisām
sasmalcinātus skāba gurķa gabaliņus. Netrūka ne
rupjmaizes, ne divejādu salātu (vieni veģetāriešiem, otri
ar smalkām bekona šķēlītēm).

Senioru kluba kasiere Helgi-Lii Tenne-Šēna sagatavojusi
kases pārskatu, kas 2018. gada beigās uzrāda $347.51
deficītu. Ar visu to, kases stāvoklis vērtējams kā ļoti
labs. Nav vajadzības paaugstināt biedru kārtējos
maksājumus. 2019. gada budžetā paredzēts, ka
ienākumi līdzināsies izdevumiem.
Pilnsapulce
ierosināto budžetu pieņem vienbalsīgi.
Gandrīz visi valdes locekļi un ārpus valdes darbinieki ir
ar mieru kandidēt atkal un darbu turpināt. Par
priekšnieces vietnieces posteņa kandidāti min Viju
Kluchert, un citu kandidātu nav. Visus ievēl aklamācijas
kārtībā. Līdz ar to valdē ievēlēti Vija Hay, Vija Kluchert,
Aivars Pone, Helgi-Lii Tenne-Šēna un Krystyna Ribakova;
ārpus valdes palīgos ievēlēti Uģis Lāma, Māra Pone un
Jānis Mazpolis. Revidente būs Daina Brauna.
Nobeigumā, šeit īss izraksts no Valmieras pilsētas
plānotāja: “2019. gadā dzīvosim zaļi, gādājot par to, kas
mums uzticēts, svinēsim to, kas sasniegts, un
panākumus atzīmēsim ar jauniem mērķiem!”
Aivars Pone

Dagnija Staško ielej zupu jubilārei Ilsei Zandstrai.

Pilnsapulci atklāja Senioru kluba priekšniece Vija Hay.
Viņa sirsnīgi pateicās valdes locekļiem, ārpus valdes
darbiniekiem un visiem, visiem, kas sekmējuši kluba
darbību, ieskaitot ēdienu gatavotājiem, galdu
kārtotājiem un trauku mazgātājiem. Novadīti desmit
saieti, kuŗos piedalījušās caurmērā 32 personas. Īss
katra saieta atstāstījums publicēts Miera Draudze
Vēstīs. Turpināts kontakts ar biedriem, kuŗi nav spējīgi
atnākt uz saietiem. Gada laikā V. Hay apciemojusi sešus
seniorus, dažus vairākkārt, un mirušo bērēs teikusi
atvadu vārdus. Pašreiz klubā ir 38 pilntiesīgi biedri un
pieci biedri, kas veselības dēļ vairs nav spējīgi saietos
piedalīties.

Februārī

Otavas latviešu senioru kluba ziemas saiets tika noturēts
7. februārī, omulīgajās Miera draudzes nama telpās. Tā
kā vairāki kluba biedri bija devušies pavadīt īsāku vai
garāku laiku siltākiem platuma grādos, sanāksmi
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kuplināja nepilni 30 dalībnieki, kuru skaitā kā viesis bija
arī nelaiķa Ulda Rutuļa meita Nora. Nelabvēlīgos
braukšanas apstākļus un apledoto ietvju pārvarējušajos
sanāksmes dalībniekos valdīja reti pacilāts gara
stāvoklis.

Programmas daļu ievadīja kopīgi un iejūtīgi nodziedāta
latviešu iemīļotā E. Rozenštraucha dziesma “Atmiņas”.
Pēc tam Uģis Lāma rādīja diapozitīvus no sava pagājušās
vasaras Latvijas apciemojuma, koncentrējoties uz
Tērvetes dabas parku, Dobeles novada grāmatnieku
muzeju "Ķipi", UNICEF sponsorēto “United Buddy
Bears” izstādi Rīgā, kuras mērķis ir veicināt mieru
pasaulē, kā arī Liepājas Karostu, kuras cietums skaitās
spoku apsēstākā vieta pasaulē. Drošsirdīgie tur varot arī
pārnakšņot.

Sanāksmi atklāja priekšniece Vija Hay, kura nolasīja
februāra mēneša jubilāru vārdus. Ar tostu un
tradicionālo “Daudz baltu dieniņu” tika apsveiktas Valija
Trence, Velga Feizaka un Ligita Galdiņa. Viņām veltītais
pantiņš:
Daudz dieniņu mūžiņā
Cita viegla, cita smaga!
Dod Dieviņi nepiekust
Nevienā dieniņā!

Sanāksme noslēdzās ar tradicionālo “Daugav’ abas
malas”.
Vitālijs Būcēns

Latviešu skolas Kanadā aug varenumā

Jubilāres Ligita Galdiņa, Velga Feizaka un Valija Trence

Tad, pēc īsas māc. Ilmāra Zvirgzda uzrunas un galda
lūgšanas, tauta sēdās pie priekšnieces sagatavotās
maltītes – Dienvidfrancijā iecienītā gaļas sautējuma
Cassoulet, ar marinētiem sarkaniem kāpostiem un
svaigu gurķu šķēlītēm.

LNAK prezidents Andris Ķesteris nodod LNAK Izglītības un
Kultūras fonda apsveikumu Otavas skoliņas vadītājai Ingrīdai
Mazutei.

LNAK Izglītības un kultūras fonds strādā cītīgi ar atbalstu
latviešu skolām, veicina 2x2 apmeklēšanu, skolu
seminārus, vēstures pētīšanu, latviešu vasaras
vidusskolu apmeklēšanu un vairākus izglītības un
kultūras projektus (skat. LNAK mājas lapā: lnak.net
“Izglītības fonds”).
Esam iepriecināti par Kanadas latviešu skolu uzplaukumu, kas redzams gan mazos, gan lielākos centros.
Apsveicam skolotājus un vecākus, kuŗi uzņemas veicināt
savus mazos uz latvietības saglabāšanu. Nav svarīgi, vai
kādā miestiņā atrodas tikai pa bērnam, vai lielāks skaits,
katrs ir nozīmīgs mūsu sabiedrībai. Tie būs nākotnes
vadītāji, un viss ir atkarīgs no vecākiem un no vienotas
pieejas visā Kanadā.

Vija Hay pasniedz ēdienu Valijai Trencei.

Piedevām bija vīns no Jāņa Mazpoļa vīna pagraba. Saldā
ēdienā, kā parasti – kafija ar jubilāru sagādātām kūkām.
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Neskatīsimies uz attālumiem.
Šajos laikos technoloģija atrisina
sazināšanos un sadarbību no
viena krasta līdz otram, un vēl
tālāk. Nekautrēsimies! Pat vietās,
kur pagaidām trūkst bērnu, gan
jau nāks nākamais vilnis. Būsim
gatavi.
Dzīvojot
Halifaksā,
Otavā,
Toronto, Hamiltonā, Vankuverā,
Okanagan, Kelownā, Kalgarijā,
Edmontonā, Montreālā un vēl
neskaitāmās citās vietās, mēs
esam tiešām laimīgi, ka spējam
uzturēt savu latvisko identitāti šinī
plašā zemē, vienlaicīgi veicinot
Latvijas starptautisko tēlu.
Otavas Latviešu skoliņa

LNAK birojs/Andris Ķesteris

Abi foto: Anita Flynn

PANKŪKU BROKASTIS
PANCAKE BREAKFAST

Otavas latviešu ev. Lut. Miera draudzes
gada pilnsapulce
2019. g. 17. martā

svētdien, 2019. gada 3. martā /
Sunday, 3 March 2019

DARBA KĀRTĪBA

(pēc dievkalpojuma / after service)

1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana.
All you can eat breakfast buffet with large
selection
Liela dažādība visām gaumēm

2. Balss skaitītāju izraudzīšana/ievēlēšana.
3. 2018. g. pilnsapulces protokola pieņemšana.

$10

4. 2018. gada pārskati:
a) darbības pārskati,
b) kases pārskats,
c) revīzijas komitejas ziņojums.

Bērniem līdz 12 gadiem par brīvu
Children under 12 eat for free

5. 2019. g. budžets:
a) pārrunas un pieņemšana.
6. Amatpersonu vēlēšana:
a) valde,
b) ārpus valdes darbinieku apstiprināšana.

Aiciniet līdzi ğimeni un draugus!
Bring your family and friends!

7. Dažādi jautājumi.
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MĒRIJAS CEĻOJUMS / MĒRIJA’S JOURNEY
Ceturtdien, 21. martā pulksten 19:00 / Thursday, 21 March at 7:00 p.m.
Alma Duncan Salon, Ottawa Art Gallery, Ottawa
Entry: 10 Daly Avenue or 50 Mackenzie King Bridge

Atspirdzinājumi pēc filmas / Followed by Reception
Filma ir vēsturisks stāsts par jaunas latviešu sievietes Mērijas Grīnbergas apņēmību un ticību Latvijas valstij,
saglabājot nozīmīgu latviešu kultūras mantojumu. Otrā pasaules kara beigās vācu armija, atkāpjoties no Latvijas,
izveda arī 700 kastes ar Latvijas muzeju kolekciju vērtībām. Mērija bija vienīgā brīvprātīgā, kas 1944. gadā devās līdzi
vilcienam ar Latvijas mākslas vērtībām, lai vēlāk kopā ar tām atgrieztos Rīgā. Ja nebūtu bijis Mērijas Grīnbergas,
daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu tukšas.

Film tells a story of a young Latvian woman Mērija Grīnberga who’s dedication to Latvia saved the Latvian cultural
values from destruction. At the end of the Second World War when the German army retreated from Latvia, it also
took along 700 boxes of materials from the Latvian museums. Mērija was the only volunteer, who in 1944 went
along with the train carrying the treasures of the Latvian art in order to return with them back to Rīga. The exhibition
halls of many museums in Latvia would be empty today, if not for Mērija Grīnberga.
Režisors / Director Kristīne Želve. 82 minutes. Latvian with English subtitles.

Bright Nights: Baltic and Nordic Film Festival
www.cfi-icf.ca
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Lieldienu dievkalpojums
svētdien, 21. aprīlī, plkst. 9.00

Easter Service
Sunday, April 21st, 9:00 a.m.

Pēc dievkalpojuma
LIELDIENU KAFIJAS GALDS
ar dažādiem Lieldienu labumiem.
Lūdzam piedalīties ar groziņiem.
Priecāsimies arī par kādu
līdzi paņemtu krāsotu olu.
Draudzes Dāmu komiteja

Lietoto mantu tirdziņš Draudzes namā
Sestdien, 11. maijā, no plkst. 9:00 līdz 13:00

Annual Spring Rummage Sale
Saturday, 11 May from 9:00 to 13:00
Mantas var nodot svētdienās dievkalpojumu laikā martā un aprīlī, un
otrdien, 7. maijā, no plkst. 10:00 līdz 12:00,
ceturtdien, 9. maijā, no plkst. 18:00 līdz 20:00 un
piektdien, 10. maijā, no plkst. 10:00 līdz 12:00.
Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas.
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā.
Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus.
Aicinām pieteikties palīgus mantu izlikšanā (7. un 9. maijā), pārdošanā
un/vai nokrāmēšanā pēc tirdziņa beigām (sestdien, 11. maijā).
Zvanīt Ingrīdai Mazutei 613-225-4949.
Rīko draudzes Dāmu komiteja
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Nāc talkā!
LIELĀ TALKA 2019 Latvijā un Otavā!
Sestdien, 27. aprīlī, no pulksten 9.00 līdz 13:00
sakopsim Otavas Latviešu ev.-lut. Miera draudzes namu!
Būs siltas pusdienas
Talkot aicina Miera draudze un Latvijas vēstniecība
***

BIG CLEANUP 2019 in Latvia and Ottawa!
On Saturday, 27 April, from 9 a.m. to 1 p.m.
be part of the Big cleanup 2019 and help to tidy up the church building and
surrounding area!
Hot lunch will be served
Organized by Peace congregation and the Embassy of Latvia

Ziņojam, ka baznīcā pie ieejas interesentiem
pieejami vairāki avīzes "Latvija Amerikā”
eksemplāri.
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Baltā galdauta svētki un
Otavas latviešu skoliņas mācību gada noslēgums
svētdien, 5. maijā, pēc dievkalpojuma
Visi mīļi aicināti!
Lūdzam nākt ar svētku cienastu groziņu veidā!

Baltā galdauta svētki Otavā - svētdien, 5. maijā
Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju,
kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, ar šo lēmumu
atjaunojot Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu
grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.
Visi ir aicināti savā kopienā, ģimenē, pagalmā, draugu lokā vai darba vietā 4. maijā svinēt Baltā galdauta
svētkus! Uzklāsim BALTU GALDAUTU!
Baltā galdauta svētku norisi veidojam mēs paši. Svinībās esam aicināti uzsvērt šādus aspektus:





kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai;
baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols;
kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, filmu skatīšanās, dzejas vai prozas lasījumi, izceļot savas
apkaimes nozīmīgākos notikumus un godinot personības;
senu tradīciju, nemateriālā, t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana (LV100.lv).

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 un korektors: Ilmārs Zvirgzds zvirgzds@me.com
Kalendārs: Helgi Tenne-Šēne h.tennesens@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
maija sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2019. gada 24. aprīlim
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KALENDĀRS 2019 GADA MARTS - MAIJS
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

Marts
3 svētdiena

11.00

6 trešdiena

19.30
12.00
11.00

7

10

ceturtdiena
svētdiena

17 svētdiena

11.00

10.00
19 otrdiena
ceturtdiena
19:00
21

24 svētdiena

11.00

31 svētdiena

11.00

Dievkalpojums, Epifānijas laika pēdējā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Sekos pankūku brokastis. Bilingual service, pancake breakfast follows.
Pelnu trešdiena. Kopējs dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
Senioru saiets.
Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Daina Brauns
Pulkveža Oskara Kalpaka atcere.
Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Skola satiekas 10.45. Sekos gadskārtējā pilnsapulce. Service followed by
annual general meeting.
Nama tīrīšanas talka.
Latvijas filmas “Mērijas ceļojums” izrāde. (skat. Sludinājumu)
Screening of the Latvian film “Merija’s Journey” (see the add).
Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Draudzes darbinieku ievešana amatā. Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda.
Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Tim McDade
Latviešu skola satiekas 10.45.

Aprīlis
4 ceturtdiena
7 svētdiena

12.00
11.00

9 otrdiena
10 trešdiena
14 svētdiena

19.00
10.00
11.00

16 otrdiena
19 piektdiena
21 svētdiena

10.00
11.00
9.00

27 sestdiena
28 svētdiena

9.00-13.00
11.00

Senioru saiets.
Dievkalpojums, Gavēņa laika piektā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Sekos māc. Ilmāra Zvirgzda referāts.
Valdes sēde.
Dāmu komitejas sēde.
Dievkalpojums, Pūpolu svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Latviešu skola satiekas 10.45.
Nama tīrīšanas talka.
Dievkalpojums, Lielā Piektdiena. Pērm. Daina Brauns
Dievkalpojums, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pērm. Ģirts Sīpoliņš
Sekos Lieldienu brokastis. Bilingual service followed by Easter breakfast.
Lielā talka. Skat. sludinājumu. Church cleanup.
Dievkalpojums, Baltā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš
Latviešu skola satiekas 10.45.

Maijs
2 ceturtdiena
5 svētdiena

12.00
11.00

11 sestdiena
12 svētdiena

11.00

19 svētdiena
21 otrdiena

10.00

Senioru saiets.
Dievkalpojums, Lieldienu laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange.
Sekos Baltā galdauta svētki.
Latviešu skola satiekas 10.45, skolas nobeigšana svinības. Last school day party.
Lietoto mantu tirdziņš. Rummage sale.
Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis
Mātes diena. Mother's Day bilingual service.
Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale.
Nama tīrīšanas talka.
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