
Baznīcas kalendārs un ziņas 2017 #2 (208) 
 

 
 

 

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 



 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Kafijas galds. Grāmatu galds. 

~12:30  Iesvētes mācība 



 

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA 

400 HURLEY AVENUE 

ROCKVILLE, MD  20850-3121 

Tel:  301/251-4151 

Virtuvē:  301/251-0779 

e-pasts:  dcdraudze@verizon.net 

www.dcdraudze.org 
 

MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 

baznīcā 301/251-4151 

mobilais  301/302-3270 

macanitavp@gmail.com 
 

 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 
 

DĀMU KOMITEJA 

Lolita Bebris 301/460-3596 

bebrisl@verizon.net 

Baiba Ozola 703/425-9575 

BSOzols@yahoo.com 
 

SKOLAS PĀRZINE 

Aija Celma-Evans 703/425-2660 

dclatviesuskola@gmail.com 

 

SAIMNIEKS 

Marcus Birznieks 301/610-9721 

 

TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 

Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 

 

BAZNĪCAS KALENDĀRS 
Informācija maija numuram  

jāiesniedz kancelejā  

līdz 15. aprīlim! 

2017. gada APRĪLIS 

Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 
 

2. APRĪLĪ – Ciešanu laika piektā svētdiena 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši 

11:00 Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS ar draudzes padomes 

ievešanu amatā, mācītājas Anitas vadībā. Dāmu komitejas klāts kafijas 

galds. 
  

pirmdien, 3. aprīlī – 19:30 Dokumentālā filma “Dienasgrāmata pēc 

pieprasījuma”.  Rīko LOV un Latvijas vēstniecība ASV *  
 

trešdien, 5. aprīlī – 10:00 Svētbrīdis 
 

ceturtdien, 6. aprīlī – 19:30 Padomes sēde 
 

KLUSĀ NEDĒĻA 

9. APRĪLĪ – Pūpolu svētdiena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar groziņiem.  

 Pie kafijas galda māc. Anita pastāstīs par savu Sabata atvaļinājumu un 

kalpošanu  Annas Ziedares vasaras vidusskolā Austrālijā.  
 

  trešdien, 12. aprīlī – 10:00 Svētbrīdis 
 

13. APRĪLĪ – Zaļā ceturtdiena 

19:30  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS –  

MEDITĀCIJA & SAKRAMENTS 
 

14. APRĪLĪ – Lielā piektdiena 

11:00  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

 
 
 

16. APRĪLĪ – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 
 

8:00 LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 

Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja mīļi aicina uz Lieldienu brokastīm!  

Ieeja $20; bērniem $6. 

 

23. APRĪLĪ – Baltā svētdiena 

11:00 SVĒTBRĪDIS 

11:00 – 15:00 Latviešu skolas draudzības diena ar Igauņu un Lietuviešu 

skolām. * 
 

30. APRĪLĪ – Lieldienu laika trešā svētdiena 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši  

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Dāmu komitejas klāts kafijas galds 
 

 

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS 

no 5. –7. maijam Latviešu skolas nometne, Middletown, MD;  21. maijā 

– Latviešu skolas izlaidums; 11. jūnijā – Jauniešu iesvētības. 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājis 

Juris (Georgs) Ziemelis, 

dzimis 1934. gada 14. decembrī  Alūksnē, 

miris 2017. gada 9. martā Virdžīnijā. 

 

Jēzus Kristus saka:  

“Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, 

tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā,  

bet no nāves ir iegājis dzīvē.” 

Jāņa ev. 5:24 

 
 

 

Ceļš uz Golgatu  Ved caur Lieldienu 
 

Ciešanu laikā esam sekojuši Kristum viņa pēdējā 

ceļā uz Jeruzālemi.   

 

Klusajā nedēļā rituāli un simboliski mūsu dievnams 

kļūs par mūsu Jeruzālemi, kur piedalīsimies  

Kristus ciešanās, nāvē un augšāmcelšanā: 

 

Pūpolu svētdienā svinēsim Jēzus ierašanos 

Jeruzālemē. Viņu sagaidīsim ar slavas dziesmām, 

kas līdz dievkalpojuma beigām jau sāks pārvērsties 

naida pilnos kliedzienos…  

 

Zaļajā ceturtdienā atminēsimies vakaru, kad Jēzus, 

baudot pēdējo mielastu ar mācekļiem, iestādīja Svēto 

vakarēdienu.  Meditācija un pārdomas, dziesmas un 

klusums – viss notiks ap Dieva klāto galdu. 

 

Lielajā piektdienā, kā toreiz, dienas vidū (plkst. 

11:00) būsim klāt, kad Jēzus Kristus savu mīlestību 

parāda līdz galam – un mirst pie krusta. 

 

Tad atgriezīsimies Lieldienu rītā –  

Kristus augšāmcelšanās svētkos.   

Priecāsimies un līksmosim, jo Krustā Sistais ir dzīvs!  

Un mēs līdz ar viņu! 

 

 

 

 

Latvijas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs 

sadarbībā ar Latviešu organizācijām Vašingtonā, 

D.C. (LOV)   aicina uz režisora Grigorija Amnuela 

dokumentālās filmas izrādi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dienasgrāmata pēc pieprasījuma”  
 

pirmdien, 2017. gada  

3. aprīlī plkst.19.30 

 

Ieeja pasākumā – bez maksas! 

 

Filma uzņemta pēc Artūra Stradiņa (1907.- 1986.) 

dienasgrāmatas motīviem.  Pirms Latvijas okupācijas 

viņš darbojās Aizsargu organizācijā.  1941. gada 14. 

jūnijā Stradiņš tika apcietināts kā padomju varas 

ienaidnieks un izsūtīts uz Vjatlagu jeb Vjatkas 

labošanas darbu nometni. Pēc atbrīvošanas no 

nometnes padomju vara viņam ļāva pārcelties uz 

nometinājuma vietu citur Sibīrijā. 

Režisors veltī filmu “Artūram Stradiņam, šīs 

“Dienasgrāmatas” autoram, vienam no 15,425 

Latvijas Republikas pilsoņiem, kurus arestēja 1941. 

gada 14. – 21. jūnijā, vienam no miljoniem dažādu 

nāciju pilsoņiem, kuri tika iznīcināti PSRS GULAGA 

impērijā.  Veltām šo filmu par brīdinājumu un 

atgādinajumu dzīvajiem. ” 

Pēc filmas izrādes skatītāji tiek aicināti piedalīties 

filmas apspriešanā ar filmas režisoru Grigoriju 

Amnuelu – producentu, režisoru, starptautisko 

kinofestivālu uzvarētāju un kinorežisoru ģildes 

locekli. Filma latviešu valodā ar subtitriem angļu 

valodā. 

Anita Juberte 

LOV 
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Nāve ir uzvarēta!  Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī 

Lieldienu cerības un prieka Vēsts!!  Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no 

mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr.  

Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums 

vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu - 

neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā  

valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu 

tukšumu un sāpes mūsu sirdīs? 

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, Tu būsi ar mani 

paradīzē!”  Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst.  Kur nebūs jāpiedzīvo to 

elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, ka 

nav vairs iespējams dzīvot kā Dievs to savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis.  Kristus saprot 

tādas ciešanas un mokas!  Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: 

Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.   

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, kad šī ēka tiek kārtīgi 

pārbaudīta,  Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz ar ģimeni un draugiem esam 

smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni.  Daži zināt, ka mazliet vairāk kā pusgada laikā Dievs mūžībā 

aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp tiem manu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira 

daudz par agru un pēkšņi.  Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam aiz 

Jēzus – ārā no 3appa!  No nāves valstības dzīvībā!  Pateicos Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa 

Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: “ ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, 

arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jņ. 11:26) 

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! LELBĀL 

Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību!  Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svētki palīdz sirdīm 

dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas.  Kristus iet ar mums caur visām grūtībām un sāpēm un 

arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretīm dzīvības uzvarai!   Viņam lai ir gods un slava! 

Kristus mīļestībā    

Jūsu  

+ Lauma 

LELBĀL archibīskape Lauma Zužēvica 
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„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”   
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi! 

 

 Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: 

„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”  Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm 

un ciešanām, nāvi uz krusta  un augšāmcelšanās brīnumu. 

 

 Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapa, kur tika apglabāts Jēzus: „Nebīstieties!” (Мt. 28:5). 

Šis aicinājums pies tukšā kapa kļuvis par galveno dzīves devīzi mūsu kalpošanas laikā. Kā 

kristīgie, bieži to atkārtojam, uzrunājot Baznīcu un cilvēci.  Tāpēc, priecīgā vēsts par Jēzus 

Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc daudziem gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas 

spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs 

nav varas. 

 

 Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu 

līdzcilvēkus. Mēs apzināmies, ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. Šodien 

mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums, atbalsts, drošsirdība un arī 

cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās. 

 

 Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā Kristum 

un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, veselību Jums un 

Jūsu tuviniekiem. 

 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

 

Jūsu,  

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš  
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DRAUDZES PADOMES ZIŅAS 

 

Draudzes pilnsapulce un jaunās amatpersonas.  

Draudzes pilnsapulce notika 12. marta rītā pirms 

svētbrīža. Piedalījās tikai 54 draudzes locekļi, kaut 

gan sapulce bija izziņota jau sen.  Visiem tika izsūtīti 

sapulces materiāli, kuros bija mācītājas un 

amatpersonu ziņojumi, pagājušā gada budžeta 

pārskats un proponētais 2017. gada budžets.  

Sapulces vadības un protokolēšanas uzdevumiem 

proponēja Pēteri Blumbergu un Vitu Ramani, kuri 

uzņēmās šos amatus veikt.  

 

Sēde ritēja raiti, jo laikam jau visi bija kārtīgi 

izlasījuši izsūtītos ziņojumus un bija apmierināti,  jo 

jautājumu par pagājušā gada padomes darbību 

nebija.  Jautājumi, kas tika uzdoti, bija galvenokārt 

par iecerētiem 2017. gada projektiem,  konkrētāk -  

par būvkomitejas ieteiktajiem  dievnama un īpašuma 

uzlabošanas projektiem.  Šo projektu prioritāte ir 

iebrauktuves un nama ieejas trotuāra uzlabošana, ko 

ceram sākt vēlā pavasarī un pabeigt vasarā. 

Iepriekšējā 2016. gada budžets tika slēgts ar 

atlikumu, nevis kā parasti – ar iztrūkumu.  

Apsveicams notikums, par ko jāpateicas devīgajiem 

draudzes locekļiem un rūpīgai kasiera un kasiera 

palīga darbībai. Proponētais 2017. gada budžets 

rādīja, ka budžeta iztrūkums ir atkal gaidāms, 2017. 

gadu noslēdzot.  Iemesls ir tāds, ka mēs nevaram 

sagaidīt šogad atkal saņemt neparedzētus ienākumus, 

kādus saņēmām 2016. gadā.  Būs arī  palieli 

izdevumi sakarā ar iebrauktuves/trotuāra uzlabošanu. 

Mēs ceram uz atsaucīgu draudzes locekļu palīdzību 

šo izdevumu segšanā.  

 

Šogad divi padomes locekļi – Dagnija Ķilpe un 

Ēriks Šulcs un revidente Vija Udenāne – atteicās 

kandidēt 2017. gadā.  Paldies visiem trim par jauko 

sadarbību padomes darbā. Sevišķu pateicību es gribu 

izteikt Dagnijai Ķilpei  par viņas enerģisko, rūpīgo 

darbu, vadot “Sadarbība ar Latviju”. Viņa vairākus 

gadus ar mīlestību darīja šo darbu.  Viņas darbs ir 

nācis par svētību gan trūkumcietējiem, gan 

bāreņiem, gan mūsu māsu draudzēm Latvijā.  Paldies 

Dagnijai un paldies visiem viņas palīgiem! Atkal 

kanditēt šogad piekrita Laima Cigūzis, Aleks Israels, 

Jānis Vītols un pašreizējie revidenti Alberts Ozols un 

Roberts Šverns. Nominācijas komiteja padomei 

izraudzīja Andri Lūsi un Egonu Pļavnieku un 

revīzijai – Ivaru Kuškēvicu.  Pilnsapulce nevienu 

citu kandidātu neizvirzīja. Proponētos  kandidātus 

padomei un revīzijas komitejai ievēlēja vienbalsīgi 

ar aklamāciju. 

Ārpus kārtas padomes sēdi sasauca 19. martā, lai 

jaunievēlētā padome konstruētos.  Tas notika 

zibenīgi – 10 minūtēs.  Jaunās padomes amatus 

ieņem Jānis Vītols, draudzes priekšnieks, Pēteris 

Blumbergs, priekšnieka vietnieks, Aija Celma-

Evans, sekretāre, Jānis Bebris, kasieris, Dace 

Zalmane, telpu īres pārzine, Ulvis Grīnvalds, 

būvkomitejas priekšnieks, Aleks Israels,  speciālo 

projektu vadītājs, Andris Lūsis, tehnoloģijas 

pārzinis. “Sadarbības ar Latviju” pienākumus kopīgi 

uzņēmās Laima Ciguzis un Egons Pļavnieks. 

Padomē ar balsstiesībām (ex-officio) darbojas arī  

mācītāja Anita un Dāmu komitejas pārstāve Lolita 

Bebre kopā ar Baibu Ozolu, Dagniju Krēsliņu, 

Māru Bērziņu un Sonju Jansoni.  

Šos jaunos padomes un revīzijas komisijas locekļus 

ievedīs amatā 2. aprīļa dievkalpojuma laikā. 

 

Jānis Vītols 

Draudzes priekšnieks 

 

DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 

 

 2016. gada februārī Maija Baumane rīkoja 

Dāmu komitejas sēdi un paziņoja, ka viņa pēc 

nokalpotiem 18 gadiem nolēma pārtraukt savu darbu 

un nodot grožus citu dāmu rokās.   Mēs bijām 

noskumušas, jo Maija tik cītīgi un rūpīgi pildīja šo 

amatu.   Nolēmām, ka mums būs DK vadība ar 

piecām loceklēm, kuras apņemas šo pienākumu 

pildīt viena gada garumā.  Šīs dāmas ir Lolita Bebre, 

Māra Bērziņa, Sonja Jansone,  Dagnija Krēsliņa un 

Baiba Ozola. 

 Mums bija DK pilnsapulces sēde 2017.g. 26. 

februārī, un tajā nebija nevienas kandidātes, kas 

gribēja būt DK priekšniece.  Tāpēc mēs nolēmām 

Dāmu komitejā strādāt vēl vienu gadu.  Sēdē 

piedalījās 22 locekles, un mēs apstiprinājām 

ziedojumu plānu 2017. gadam. 

 Mūsu galvenie sarīkojumi 2016. gadā bija 

Lieldienu brokastis (27. martā) un Ziemsvētku 

tirdziņš (4. decembrī). Pateicamies par jūsu atbalstu 

un līdzdalību, īpaša pateicība tiem,  kas pirmo reizi 

piedalījās tirdziņa plānošanā un izpildīšanā.  Bija 

jauki redzēt, ka tik daudz cilvēku bija ar mieru nākt 

mums palīgā, un viss izdevās ļoti veiksmīgi.    

 DK rūpējās par svētdienas kafijas galdiem - 

2016. gadā mēs klājām 10 kafijas galdus.  Mēs esam 

arī pateicīgas par citu organizāciju atbalstu - paldies 

skolai, Daugavas vanadzēm, Dzintras studenšu 
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korporācijai  un Dziesmu svētku rīcības komitejai.   

Paldies Namejam, kas 19. martā rīkoja kafijas galdu.  

Mēs pateicamies arī Dagnijai Ķilpei, kas rūpējās par 

kafijas galdiem vasarā un arī rudenī tad, kad mums 

nebija nekas paredzēts.  

 Mēs sirsnīgi pateicamies tām dāmām, kas 

varēja būt klāt un palīdzēt gandrīz pie katra kafijas 

galda, sarūpējot ēdienu un visu sakopjot. Mēs arī 

pateicamies tām dāmām un kungiem,  kas atnāca 

talkā, piemēram,  “Oktoberfest” silto kartupeļu 

salātu gatavošanā.  Un arī tiem, kas palīdzēja 

piparkūku mīklas taisīšanā un cepšanā, saldskābās un 

rupjmaizes mīklas mīcīšanā un cepšanā un tirdziņa 

rīkošanā. Paldies visiem!  

 Dāmu komiteja aicina palīgus, gatavojoties 

Lieldienām (16. aprīlī). Lūdzu, nāciet palīgā un 

piesakieties - virtuvē ir saraksts. 

  

Dāmu komitejas vadības loka vārdā 

Lolita Bebre 

 

 

SKOLAS ZIŅAS 

 

Svētdien, 23. APRĪLĪ Latviešu  skolas draudzības 

diena ar Igauņu un Lietuviešu skolā. 

11:00 SVĒTBRĪDIS dievnamā – angļu un latviešu    

valodā. 

 Mūsu nama durvis būs 

atvērtas no plkst.11:00 līdz 

15:00 visiem, kas vēlas 

iepazīties ar mūsu Baltijas 

tautu skolām.   

Būs nodarbības un iespējas 

aktīvi piedalīties! Aiciniet 

arī savus amerikāņu 

draugus un kaimiņus! 

Parādīsim citiem, kas mēs 

esam un ko mēs darām!    

 

Tuvāka informācija: dclatviesuskola@gmail.com 

Aija Celma-Evans 

 
 

No XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju 

svētku ASV Rīcības Komitejas 

 

Paldies! 
 

Sirsnīgs paldies Dzintrām par pusdienām 5. martā un 

visu klātesošo dāsnumu! Svētku budžetā papildus 

ienāca $1400.  
 

Vēlreiz gribam izmantot izdevību pateikties 

Vašingtonas draudzes un kopienas piederīgajiem, 

kas ir ziedojuši un turpina ziedot savu laiku, talantus 

un līdzekļus svētkiem. Katrs devums piedod jaunu 

satura un enerģijas devu krāšņajam šīs vasaras 

pasākumam.  
 

Vajadzīgi palīgi Baltimorā 
 

Mums būs vajadzīgi daudz palīgi uz vietas Baltimorā 

tieši svētku laikā, kas pārbaudīs biļetes, reģistrēs 

dalībniekus, atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem, 

izpalīdzēs, kur vajadzēs papildspēkus u.c. Patlaban 

tiek veidota pieteikšanās anketa SignUpGenius.com 

vietnē, un mēs drīz izziņosim, kā pieteikties mūsu e-

pasta sūtījumos, mājaslapā un ar sociālo mēdiju 

starpniecību. Palīgiem paredzēta īpaša tikšanās 19. 

jūnija vakarā, lai pārrunātu pienākumus un 

iepazīstinātu ar svētku grafiku. Ja ir kādi jautājumi 

jau tagad, zvaniet Aija Moellerei 703-217-1990 vai 

rakstiet aija.moeller@gmail.com 
 

Pērciet biļetes jau tagad! 
 

Visbeidzot, vēlreiz mudinām Jūs iegādāties biļetes 

jau tagad. Tas mums palīdzēs labāk prognozēt 

dalībnieku skaitu, sagatavoties un, ja nepieciešams 

un iespējams, meklēt lielākas telpas, it īpaši tiem 

pasākumiem, kuros patlaban ir ierobežots vietu 

skaits. 
 

Aija Moeller 
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Ziedojums 

 

LIELDIENĀS 

2017 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
 

□ Draudzes locekļa nodevas                           $ ______________ 
 

□ Labvēļa ziedojums draudzes darbam 
 

 Vārds/i:  _______________________________________________ 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
 
 

□ Draudzes Sadarbība ar Latviju komitejas                                      $ ______________ 

palīdzības darbam Latvijā  

       
  
  

 Vārds/i  ________________________________________________ 
 
   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
            

Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church vārda  
un nogādāt/nosūtīt uz 

Latvian Ev. Lutheran Church, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD  20850-3121 
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