Filadelfijas latviešu
Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073

Draudzes Ziņas
2020. g. februāris - marts

610-353-2227

Māc. Ieva Dzelzgalvis

2. februāris

Angļu valodas dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 11:00

9. februāris

Svētbrīdis skolas izkārtojumā
seko Draudzīgais Aicinājums

plkst. 11:00

16. februāris

Dievkalpojums

pklst. 11:00

23. februāris

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

plkst. 11:00

seko draudzes gada sapulce

1. marts

Dievkalpojums

plkst. 11:00

8. marts

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums

plkst. 11:00

15. marts

Dievkalpojums
Pankūku brokastis pirms dievkalpojuma – 10:00

plkst. 11:00

seko pusdienas – studenšu korporāciju locekļu izkārtojumā

seko Dāmu komitejas sēde

22. marts

Dievkalpojums – Laju vadībā

plkst. 11:00

29. marts

Dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks - aicinām
visus draudzes locekļus uz dievkalpojumu
ar Sv. Vakarēdienu Vilmingtonā – seko kafijas galds

plkst. 3’os pp

Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt. 261 – Wilmington
5. aprīlis

Pūpolu svētdiena

plkst. 11:00

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu

valdes ievešana amatā

9. aprīlis

Zaļā Ceturtdiena

plkst 2’os pēcpusdienā

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
10. aprīlis

Lielā Piektdiena

plkst. 7’os vakarā

Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
12. aprīlis

Kristus Augšāmcelšanās švētki

plkst. 8’os ritā

Lieldienu dievkalpojums

seko Lieldienu brokastis – groziņu veidā

________________________________________________________________________________________
Atzīmējiet kalendāros – UTENIS – sestdien 9. maijā - draudzes īpašumā – plkst. 8’os no rīta – 2’iem pp.

Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis
Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu

piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.

BRĪVDIENA ir pirmdiena

Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons - mobilais :
mājas
Draudzes priekšniece
Kasieris
Dāmu komitejas priekšniece
Skolas administrātore
Pērminderu koordinatore

Draudzes Ziņas

Ruta Ore
Juris Baidiņš
Baiba Akkerman
Silvija Mežgailis
Māra Buks
Mudīte Jansons
Andra Zvārgulis

803-431-6071
410-441-8039

610-287-3845 orefam@verizon.net
302-478-7065 jbaidins@yahoo.com
856-489-1615
610-277-8072
610-383-5972
610-647-8162 mkjansons@yahoo.com
610-458-5274

Baznīcas telefons: 610-353-2227
Baznīcas WEB SITE: www.latvianluthchurchphila.org
BĪBELES STUNDAS

19. februāri plkst.. 11:00
18. martā plkst. 11:00

*

*

*

*

*

Gada pilnsapulce
2020. g. 23. februārī notiks mūsu draudzes gada pilnsapulce pēc dievklapojuma.Sapulcē būs
mācītājas pārskats kā arī priekšniecības un draudzes darbinieku pārskati ieskaitot budžeta
pārskats un 2020. gada budžeta pienemšana. Pārvēlamie priekšnicības locekceļi ir:
priekšniece Ruta Ore, Ivars Mežgailis, un Ieva Bundža. Baiba Vasys ir kalpojusi musu valdē
sešus gadus un ir jaievēl draudzes loceklis viņas vietā.
Mūsu draudzei 2020 gads stāv priekšā kā pārejas posms un iesāksim meklēt jaunu mācītāju
mūsu draudzei. Māc. Ieva turpinās vadīt dievkalpojumus kamēr mēs meklējam jaunu
mācitāju.
Aicinam ikkatru draudzes locekli apmeklēt šo sapulci lai pārrunat un vienprātīgi strādāt kopā
lai veiktu mūsu laicīgo un kristīgo darbu.

Ruta Ore
Draudzes priekšniece
LILIJAS
Lilijas dievnama dekorēšanai - Lieldienu rīta dievkalpojumam. Varat pasūtīt pierakstoties pie
listes uz galda ārspus dievnama vai zvanot >
Mudītei Jansons 610-647-8162 cena $8.Pēc dievkalpojuma varēsiet tās saņemt vai atstāt dievnamā. Paldies par atbalstu !

Dāmu eglīte

Falšais zaķis! Dāmu eglītē kungi mūs visus pacienāja ar falšo zaķi! Jā, jā,
zinu, ka tā nav tīra latviešu valoda, bet mūsmājās nebija nekāds “viltots
zaķis” vai “gaļas kukulītis”. Maza būdama nesapratu ko vārds “falšais”
nozīmē un stāstīju amerikāņu draudzenēm, ka vakariņās ēdu īstu zaķi!
Mūsu kungi, šefpavāra Gunāra Foldāta vadībā, sarīkoja mums visiem ļoti
garšīgas pusdienas pēc dievkalpojuma 5. janvārī. Pie falšā zaķa klāt vēl bija
makaronu un siera sacepums, zaļie salāti ar skābo krējumu un dārzeņu
maisījums. Saldās kūciņas un cepumi arī netrūka pie kafijas. Visi, īpaši
dāmas, ļoti baudīja laipno apkalpošanu un iespēju atpūsties. Liels paldies
mūsu kungiem!
Baiba Akermane

Pateicības

Mēs izsakam lielu paldies visiem tiem klusajiem, neredzamiem darba rūķīšiem un
skolas saimei! Sākot ar 18. novembra dievkalpojumu līdz Zvaigžņu dienai, draudzes
rūķīši ir strādājuši lai mūsu dievnams tiešām ir grezns un ir devis mums svētku sajūtu.
Ziemassvētku ieskaņnas koncerts, otrā adventas svētdienā, kur piedalījās Fildelfijas
Latviešu Koncertkoris un The Neil Wetzel Trio, piepildīja dievnamu ar svētku skaņām.
Paldies Guntai Plostniecei, dziedātājiem un muziķiem!
Agrā decembrī, mūsu čaklie piparkūku cepēji
sagatavoja 52 maisiņus ar piparkūkām. Piparkūkas
uzdāvināja mūsu vecākajiem draudzes locekļiem un
pat vēl palika pāri daži maisiņi pārdošanai. Paldies
cepējiem un visiem kas nogādāja ciema maisiņus
mūsu draudzes locekļiem!

Skolas vadītais dievkalpojums ar bērnu
uzvedumu vienmēr pacilā mūsu sirdis,
un katris bērniņš mūs iepriecina redzot
bērna skaidrību un prieku.
Dievkalpojumu papildināja soliste,
Helēna Sorokina, no Latvijas, un bērnu
eglītē mums bija prieks dzirdēt
Normundu Ruteli, arī no Latvijas.
Paldies skolai par skaisto dievkalpojumu un pēcpusdienu.
Ziemassvētku vakarā, mūs ārā sagaidīja degošas svecītes gar ceļmalu, un tad ienācām
iekšā skaisti izpuškotā dievnamā ar sarkanām un baltām
poinsettia puķēm, un mirdzošo eglīti. Miers tapa ar
beidzamo dziesmu, dziedājot “Klusa Nakts, Svēta Nakts”,
kad baznīcas gaismas tika nogrieztas un katris Dievlūdzējs
iedega liesmiņu ar savu svētku svecīti.
Lai šis svētku miers pastāvētu ar mums visiem!

Pateicība no Biedrība “Tuvu*” par mūsu draudzes sutītam Ziemassvētku paciņām ar
šokolādēm, cepurītēm, šallēm un cimdiem. Paldies ikkatram kas ziedoja laiku, naudas
līdzekļus ka arī Dāmu komitejai par ziedojumu segt sūtīšanas izdevumus.
“Milzīgi liels paldies un pateicības pilns paldies Jums par gardumiem! Šodien mums

izdevās iepriecināt 16 trūcīgās
ğimenes, kuras ir bezgala pateicīgas
par Ziemassvētku pārsteigumu,
paldies JUMS! Braucām pie šīm
ğimenēm iepriekš nebrīdinot, tādēļ
pārsteigums bija vēl jo lielāks, jo nu
bērniem būs īsti Ziemassvētki.
Visbiežāk šajās ğimenēs nav tik
pierasto gardo ēdienu un dāvanu, bet
nu būs! Ja Jūs redzētu šīs mirdzošās
acis!” -Zane Rautmane

*Biedrība “Tuvu” ir kristīga labdarbības organizācija kura palīdz grūtībās nonākušām Latvijas
ğimenēm, bērniem, un vientuļiem cilvēkiem. Sadarbībā ar atbalstītājiem no Latvijas un
ārvalstīm, ieguldot arī biedrības labdarbības veikalu peļņu, tiek realizēti dažādi labdarbības
projekti. Skat. www.biedribatuvu.lv

Pagājušie notikumi

Svētdien, 15. decembrī, dievkalpojums bija pulcinājis 17 dievlūdzējus. Pēc
dievkalpojuma baznīcēni pulcējās pie pašu sarūpēta kafijas galda.
Sestdien, 2. novembrī , Latvian American Shipping Line savāca 7. grāmatu
kastes no Kramu ģimenes bibliotekas sūtījumam Raunas vidusskolai
Latvijā.
Gaidāmie notikumi

Latvian American Shipping Line nākamajam sūtījumam savāks pakas
Baidiņu mājās kautkad pavasarī. Pakas var pievest arī ātrāk.

Nākamais dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu kam sekos kafijas galds
Vilmingtonā paredzēts svētdien 29. martā 3’os pp.
Grāmatas no draudzes uzkrājumiem sūtām Grāmatu klētij Lielvārdē
izdalīšanai mazām bibliotekām Latvijā. Tā kā visas grāmatas nav vēl
aizsūtītas, tad sūtīšana turpināsies un draudzes locekļi ir lūgti ziedot naudu
nākotnes sūtījumiem.
Paldies par atbalstu – katra grāmatu kastes sūtīšana maksā $40.

Andrejs Baidiņš

Sveicam februārī un martā dzimušos draudzeas locekļus !
Februārī – Ausma Ābrams, Aleksa Akkerman, Aida Bērziņš, Laila Gansert,

Andris Grunde, Skaidrīte Kalniņš, Edvīns Krams, Ēriks Mežgailis, Tija Budkēvics,
Silvija Šturms.
Martā – Velta Aldiņš, Maruta Bergs, Pēteris Bērziņš, Andrejs Brošs, Diana Daiga,

Māra Butners, Vineta Lacek, Ilmārs Stiebris, Rita Ramanis, Jānis Zvārgulis

VĒLAM DIEVA SVĒTĪBU !

Ru

Ziedojumi draudzes darbam – 2019. g. 4. decembrim – 26. janvārim, 2020. g
Ziemassvētku ziedojumi : $5192.
līdz $45,

Anonīms #1, Anonīms - #2, Roberts Lārmanis, Māra O’Brien, Beatrise Puriņš, Ināra Gerliņs
$50.

Ruta Abrants, Velta Aldiņš, Andrejs Brošs, Inta & Harry Eckerson, Gunta Melbārdis, Patricija Plotnieks,
Sarma & Olafs Rozentāls, Ilmārs & Aina Stiebris, Ligita Stubis, Ilga Veisbergs
$100.

Baiba & John Akkerman, Dzintra & Andrejs Baidiņš, Diana & Uldis Daiga, Mudīte Jansons, Vineta Lacek,
Ruta & Vilnis Ore, Dagnija & Roberts Rūsis, Vera Strazdiņš, Ruta & Ojārs Ramanis, Silvija Šturms
$150 - $200.

Aida Bērziņš, Sandra Dolan, Silvija & Ivars Mēžgailis, Fred Strobel, Baiba & Anthony Vasys
$500.

Austra Mežaraups & Jānis Mežaraups
$2,000.

Andra & Jānis Zvārgulis
Draudzes darbam: $4167.
Līdz $25. - Dace Gulbis
$100. - Aina & Ilmārs Stiebris.
$200. - Debie Schmalcs, Baiba Vasys
$500. - Irene & John Briedis
$1,000. - mūsu draudzes latviešu skola
$2117. - Anonīms

Paldies visiem ziedotājiem
Juris Baidiņš, kasieris !

Paldies par poinsetijām
Māc. Ieva, Ruta Abrants, Velta Aldiņš, Baiba Akkerman, Aida Bēziņš, Andrejs Brošs, Ēriks Dambergs,
Ināra Gerliņš, Inta Grunde, Mudīte Jansons, Silvija Mežgailis, Ruta Ore, Olafs Rozentāls, Dagnija Rūsis,
Debbie Shmalcs, Aina Stiebris, Silvija Šturms, Adeline Teteris, Andra Zvārgulis.
Ar poinsetijām tika izgreznots mūsu Dievnams Ziemassvētku vakara dievkalpojumam.

Mudite Jansons
ATBALSTS BEZPAJUMTNIEKIEM
Daudzus gadus esam vākuši mantas ko vest bezpajumtniekiem uz Life Center – Eastern

Delaware. Likumi ir mainījušies, un viņi vairs nedrīkst pieņemt lietotus palagus, dvieļus,
un segas. Pagaidām nenesiet nekādas mantas bezpajumtniekiem. Paldies par Jūsu
atbalstu līdz šim.

Māra Buks

vides

UPJU
TĪRĪŠANA

aizsardzības

ATKRITUMU
ŠĶIROŠANA

KOKU
STĀDĪŠANA

projekts

BIŠU
AIZSARDZĪBA

Projekta ziedojumu mērķis: $20,000
Ziedojiet caur vietējo LELBA draudzi!
Čeku rakstīt draudzes vārdā, memo “Dosim dabai”, vai čeku rakstīt “LELBA”,
memo “Dosim dabai”, un to nosūtīt LELBAi: 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107

Jauniešu komanda iepazīs un uzlabos vidi Latvijā
misijas braucienā 2020. gada vasarā no 16. līdz 23. augustam

Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā • Jaunatnes nozare 2019/2020
Info: māc. Dāgs Demandts • dosimdabai@outlook.com

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John
Welcomes Everyone!

Select your language:

Latvian

English

Please See the Back Page for Information on Upcoming
Worship Services and Special Events
Latvian School’s Celebration. On Sunday, February 9, our Latvian School’s children will celebrate
“Draudzīgais aicinājums”, an annual Latvian event when all are invited to honor their schools. The
children have prepared an interesting program that includes a guided tour of Riga, poems, and a fun
quiz game about Latvia’s beautiful capitol city. Please join us in supporting our school and its
enthusiastic students.
Two Important Annual Meetings and Elections. Our important Annual Meeting will take place
after the church service on February 23. Due to term limits set in our statutes, congregation members
will elect a new head of the church board (one year term), as well as board members (three year terms).
We encourage your participation to get an in-depth overview of the past year and help us plan for
the future.
The annual Ladies’ Committee meeting with their elections will be held on March 15 after the service.
Thank you for your help and participation.
Pancake Breakfast. On March 15, we will have our traditional pancake breakfast at 10 A.M. – that’s
right before the 11 o’clock service. Our master chefs never fail to amaze with the delicious assortment
of pancakes and sides. So please join us and bring a hearty appetite!
Good Works. This November, a number of congregation members worked diligently to purchase and
pack up a sizeable shipment of hats, shawls, gloves and socks destined for disadvantaged children
living near Jelgava in Latvia. Also included were 52 festively and individually wrapped packets of
iconic American candy. This surprise Christmas present was received with great joy and gratitude.
We thank all those who made the donations needed to make this possible.
Joint Service. Our next joint service with our Wilmington area congregants will be held on March 29
at three o’clock. The address is Good Shepherd Lutheran Church, 1530 Foulk Road (Rt. 261). There
will be NO SERVICE AT OUR NEWTOWN SQUARE CHURCH on that day.
Men Man the Kitchen. In keeping with a favorite tradition, the Congregation’s men took over the
kitchen on January 5 to prepare and serve lunch. A grateful” thank you” to all who treated us to a
delicious afternoon!

Worship Services and Special Events
February 2020 – March 2020 (with April preview)
All services begin at 11 A.M. unless noted otherwise

February 2

 ENGLISH SERVICE with Holy Communion

February 9

 Brief Latvian Service followed by our school’s “Draudzīgais
Aicinājums” presentation about Riga

February 16

 Latvian Service

February 23

 Latvian Service with Holy Communion followed by the
Annual Church Meeting with Church Board elections

March 1

 Latvian Service

March 8

 Latvian Service with Holy Communion honoring Latvian
war hero Oskars Kalpaks, followed by a special luncheon

March 15

 Latvian Service
Pancake breakfast at 10 A.M. BEFORE church.
Ladies’ Committee Meeting AFTER church

March 22

 Brief Latvian Service led by a congregation member

March 29

 Latvian Service with Holy Communion in Wilmington, DE
at 3 P.M.
NO SERVICE AT OUR CHURCH

Early April

The Palm Sunday Service with Holy Communion
will be on April 5 at 11 A.M.
The Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion
will be on April 9 at 2 P.M.
The Good Friday Latvian Service with Holy Communion
will be on April 10 at 7 P.M.

EASTER will be celebrated on April 12 at 8 A.M.

