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APVIENOT! LONDONAS LATVIE!U EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE"

2009. GADA DECEMBR" (NR. 33)

Bazn!cas gana raksts 2009. gada Kristus
piedzim"anas sv#tkos un ievadot anno Domini 2010
Jēzus Kristus saka:
„Jūsu sirdis lai
neiztrūkstas! Ticiet
Dievam un ticiet man!”
(Jņ 14:1)
- 2010. gada lozungs.

Mī#ās māsas, mī#ie brā#i Kristū,
Daudzas pārmaiņas cilvēkā rada bažas vai
bailes. Dažkārt gribas drīzāk
samierināties ar būtībā neciešamu, bet
ierastu stāvokli, nekā riskēt ko jaunu
nezināmu. Bet ir maiņas no kurām nevar
izvairīties. Gadu skait#u maiņa. Slimība,
nāve. Mūs noved pāri slieksnim – nevaicājot
vai gribam jeb negribam.
Ir arī sliekšņi, kurus gribētos pārkāpt, bet
nespējam. Kad apustulis Pēteris solās Jēzum
sekot, viņš pārvērtē savas spējas (Jņ
13:36-38). Ar apņēmību vien nepietiek.
Ticības ce#š ir dažreiz sarež)ītāks, nekā
iedomājamies.
Viss tas stāv Bībelē, visu to mēs personīgi
piedzīvojam arvien par jaunu. Arī mūsu
Baznīcā un sabiedrībā mēs redzam bailes
no visa jauna, tāpat, kā lepnu apņēmību bez
seguma. Saimnieciskā ziņā Latvijā un visā
pasaulē bija gadi, kad daudzi it kā nepazina
robežas. Tagad ir depresija un bailes, it kā
nebūtu nekādas cerības.
Novedot mācek#us pie atvadu sliekšņa Jēzus
apvieno reālismu ar cerību. Sekot Viņam
nevar ar bravūru, pa#aujoties uz paša

spēkiem. Bet ticībā Viņam mums nav
jābaidās: Viņš arī turpmāk būs ar savējiem
un tos vadīs, vēl tuvāk, pārsteidzošā,
iepriecinošā veidā – „kaut brīniš*i, bet
svētīgi”.
Tas pats var atkārtoties arī pie šī gada
sliekšņa ar mums. Neziņa mums ir liela.
Saimnieciskā ziņā, garīgā ziņā. Laikā, kad
visiem vajadzēja apvienot domas un spēkus
kopējiem mēr*iem, ekstrēmi spēki radījuši
izaicinājumu, LELB uzspiest, pat satversmē
ierakstīt š*elošo ordinācijas noliegumu
sievietēm. Personīgi varu apliecināt, ka visi
latviešu ievērojamākie archibīskapi prof.
Teodors Grīnbergs, Arnolds Lūsis, Jānis
Matulis un Kārlis Gailītis skaidri ir atbalstījuši
sievietes ordināciju. Un: Vai varbūt 2010.
gadā beidzot veidosies kustība Latvijā, kas
spēs uzveikt korupciju un oligarchu Latvijas
izsūkšanu?
Nebaidies – tici! Mēs esam pie sliekšņa,
daudzējādā ziņā. Uzklausīsim Jēzus
mudinājumu. Iedrošināsim tā arī viens otru.
Turēsimies kopā – Viņa vadīti, sargāti,
svētīti. Neaizmirsīsim viens otram pateikties
– kā es Jums no sirds pateicos par tik
daudzu Jūsu lielo spēka, laika, mīlestības
ieguldījumu mūsu draudzēs un Baznīcā, un
arī par personīgo palīdzību. Lai mūs visus
pavada Viņā dibināts miers, prieks un visas
Viņa dāvanas – tā, lai mums būtu papilnam,
un netrūktu, ko tālāk dot!
Jūs sirsnīgi sveicinot, arī no manas kundzes,
+ Elmārs Ernsts Rozītis

Notikumi n$kamaj$ pusgad$
DECEMBR!
London"

Ceturtdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda

Rofant"

Ceturtdien, 24. decembrī plkst. 19.00
Ziemsvētku vakara svētbrīdis, vada draudzes valdes locekle Ārija Brūniņa

Rofant"

Sestdien, 26. decembrī plkst. 11.30
Ziemsvētku dievkalpojums
JANV#R!

London"

Svētdien, 10. janvārī plkst. 14.00
Atspīdē!anas laika dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

London"

Svētdien, 24. janvārī plkst. 14.00
Atspīdē!anas laika dievkalpojums bez dievgalda
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

Rofant"

Svētdien, 31. janvārī plkst. 11.30
Atspīdē!anas laika dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma Draudz#g" aicin"juma sar#kojums, viese Guna Grimsta p"rst"v
grupu „Zemes draugi”, lekcija: „P"vilostas pel!k" k"pa un dabas aizsardz#ba Latvij".”

FEBRU#R!
London"

Svētdien, 14. februārī plkst. 14.00
Mūsu Kunga apskaidro!anas dienas dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

Rofant"

Svētdien, 21. februārī plkst. 11.30
Cie!anu laika (1.svētdienas – Invocabit, ‘Tevi es piesaucu’) dievkalpojums ar
dievgaldu

London"

Svētdien, 28. februārī plkst. 14.00
Cie!anu laika (2.svētdienas – Reminiscere, “Piemini, Kungs, savu laipnību”)
dievkalpojums bez dievgalda
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

MART#
Kenterberij" Sestdien, 6. martā plkst. tiks preciz$ts
(Canterbury) Ekskursija, kuras ietvaros notiks Cie!anu laika (3.svētdienas – Oculi,
“Manas acis raugās uz to Kungu”) svētbrīdis
London"

Svētdien, 14. martā plkst. 14.00
Cie!anu laika (4.svētdienas – Laetare, “Es priecājos, kad man teica: “Iesim tā
Kunga namā”) dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba
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London"

Sestdien, 20. martā plkst. 11.00 Londonas DVF namā
Draudzes sapulce

Rofant"

Svētdien, 28. martā plkst. 11.30
Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
APR!L!

London"

Piektdien, 2. aprīlī plkst. 16.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumu kuplin"s muzikanti

Rofant"

Svētdien, 4. aprīlī plkst. 07.00 un 11.30
Lieldienu dievkalpojumi ar dievgaldu
Otro dievkalpojumu kuplin"s baritons P!teris Svilis

London"

Svētdien 11. aprīlī plkst. 14.00
Baltās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

Rofant"

Svētdien, 25. aprīlī plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums bez dievgalda. prāv. Andris Abakuks.
P!c dievkalpojuma plkst. 14.30 Rofantas saimniecisk"s sabiedr#bas sapulce

MAIJ#
London"

Svētdien, 9. maijā plkst. 14.00
Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu
P!c dievkalpojuma iesv!tes m"c#bas nodarb#ba

Rofant"

Svētdien, 16. maijā plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu un iesvētībām

Straum$nos

Svētdien, 23. maijā plkst. 11.00, Catthorpe Manor, Leics. LE17 6DF
Vasarsvētku dievkalpojums ar dievgaldu Draudžu dienas ietvaros.
Piedal#sies LELB Daugavpils b#sk. Ein"rs Alpe, Lielbrit"nijas latvie$u gar#dznieki un
viesi. Dzied"s Straum!nu koris

London"

Svētdien, 30. maijā plkst. 14.00
Trīsvienības svētku dievkalpojums ar dievgaldu
J%NIJ#

London"

Svētdien, 13. jūnijā plkst. 15.00, St. James’s Church Piccadilly, W1J 9LL
Ekumēnisks Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums bez dievgalda
Dievkalpojumu r#ko Baltie$u Padome. Spredi%os LCiGB b#sk. J"na J!rumaGr#nberga, piedal#sies baltie$u gar#dznieki un kori

Rofant"

Svētdien, 20. jūnijā plkst. 11.30
Bērnu dievkalpojums bez dievgalda
P!c tam nodarb#bas &imen!m un b!rniem un Vasaras sar#kojums.
Piedal#sies Londonas latvie$u dejot"ji un koris

London"

Svētdien, 27. jūnijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
3

J%LIJ#
Brukvud"

Svētdien, 4. jūlijā plkst. 12.00, Brukvudas latvie!u kapos
Kapu svētki

*Dievkalpojumus vada m"c.El#za Zikmane, ja nav nor"d#ts vai izzi'ots cit"di
**Dievkalpojumi London" notiek Sv.Annas un Sv.Agneses bazn#c" Gresham St. EC2V 7BX, ja nav
nor"d#ts vai izzi'ots cit"di

Draudzes gana raksts
Tan! laik" n"ca no
#eizara Augusta pav$le
uzrakst!t visus valsts
iedz!vot"jus. Un %!
pirm" uzrakst!%ana
notika taj" br!d!, kad
Kirenijs vald!ja S!rij".
Tad visi nog"ja
pierakst!ties, katrs sav"
cilts pils$t". Ar! J"zeps
no Galilejas, no Nacaretes pils$tas, nog"ja uz
J&deju, uz D"vida pils$tu, v"rd" B$tlemi, t"p$c ka
vi'% bija no D"vida nama un cilts. Lk. 2:1-3

dokumentus par to, kas, kur un kad draudzes dz#v&
ir noticis. Atkl!j!s gan cik daudz ir m'su r#c#b!,
gan cik daudz v&l nav apzin!ts vai pat pazudis bez
p&d!m. J's, draudzes locek(i, ar# esat aicin!ti
savas v&stures liec#bas nodot kop&j!s kr!tuves
r#c#b!, lai t!s b'tu pieejamas n!ko)aj!m
paaudz&m.
Kristiet#b! v&sturei ir v&l dzi(!ka noz#me. Krist#g!
tic#ba ir (oti konkr&ta, v&sturiska - t!s pa)! centr!
ir v&sts par to, ka Dievs ir iemiesojies J&z' Krist',
ien!cis cilv&ces v&stur& konkr&t! laik! un viet!.
No t! laika Dievs sevi nesaraujami saist#jis ar
cilv&ci, cilv&ka esam#bu, kuras da(a ir eksistence
v&stur& - laik! un telp!. Dievs nav j!mekl&
bezgal#bas pla)umos, kur !tri varam apmald#ties.
P!rlaic#gais izpau*as tie)i cilv&ka dz#ves
konkr&tajos apst!k(os. Pasaules, m'su tautas,
m'su %imenes v&sture nu ir ar# Dieva kl!tb'tnes
v&sture. M&s ta+u skait!m gadus kop) Kristus
ien!k)anas pasaul&! Krist#g! tic#ba nav abstrakta,
t! past!v draudz& - cilv&kos un to kop#b!, kas ir
redzama un izdz#vojama dotaj! laik! un viet!.

(eizara Tiberija piecpadsmitaj" vald!bas gad",
kad Poncijs Pil"ts bija zemes vald!t"js J&dej" un
H$rods valdnieks Galilej", un Filips, vi'a br"lis,
valdnieks Iturej" un Trahonij", un Lizanijs
valdnieks Abilen$, augsto priesteru Annas un
Kajafas laik", Dieva v"rds n"ca p"r J"ni,
Caharijas d$lu, tuksnes!. Lk. 3:1-2
"aj! Bazn#cas gad! eva$%&lija las#jumos sekojam
L'kas eva$%&lijam, kas citu eva$%&liju vid'
izce(as ar v&sturisk!m deta(!m. L'ka k!
v&sturnieks prec#zi pieraksta laiku un vietu kur
norisin!s Kristus dz#ves, n!ves un aug)!mcel)an!s
notikumi. B'dams ar# Apustu(u darbu autors, vi$)
t!pat apraksta pirmo draud*u darb#bu.

Dievs darboj!s un darbojas eso)ajos apst!k(os –
ar# tagad 21. gs. London!, latvie)u draudz&. Tav!
un man! dz#v& 2009. un 2010.gad!! K! sen!kos
laikos b'tu teiku)i – 2010. t! Kunga *&last#bas
gad!! Vi$) dod savu kl!tb'tni, piedod, stiprina,
iedro)ina; p!rveido dz#ves. K! Tu vi$u sastopi un
piedz#vo savas dz#ves pa)reiz&jos apst!k(os? K!
m&s Dieva kl!tb'tni saskat!m m'su draudzes
dz#v&? Lai Dievs )aj! Advent! un Ziemsv&tkos
mums pal#dz Vi$u ieraudz#t m'su katra dz#ves
konkr&t#b!, lai tur Vi$am sagatavojam ce(u un
m!jvietu!
M!c#t!ja El#za Zikmane

Vai nav t!, ka v&sturiskaj!m atsauc&m !tri
paskrienam gar!m? K!p&c t!s tom&r ir tik
svar#gas? Cilv&ka, %imenes, draudzes un tautas
dz#v& v&stures zin!)ana un apzin!)an!s pal#dz
lab!k izprast tagadni - to, kas, k!di un k!p&c m&s
esam tagad. "ogad m'su draudze l#dz ar cit!m
latvie)u draudz&m atsauc!s uz LNPL aicin!jumu
sniegt arch#vam v&sturiskos materi!lus;
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Draudzes m$c!t$jas zi%ojums
M#(ie draudzes locek(i!

var&sim notur&t vair!k dievkalpojumu. M'su
draudze izdeva Ziemsv&tku karti$as. Taj!s, l#dz!s
sniegotam Annas bazn#cas att&lam bija sv&tku
sveicieni vis!s valod!s, kur!s notiek
dievkalpojumi )aj! dievnam!. Karti$as izgatavoja
Normunds Barons. Joproj!m pirmdien!s notiek
draudzes l'g)anas, t!s pa e-pastu izs'ta Ter&ze
Bogdanova. Vi$a, kop! ar draudzes priek)nieci
R'tu Abakuku, apzina tos, kas p&c
dievkalpojumiem ir atbild#gi par
atspirdzin!jumiem.

P&d&j! pusgad! m'su draudzes dz#ve k(uvusi
ros#g!ka, bie*!k notiek valdes s&des, notiku)i
vair!k pas!kumu nek! ierasts. Sv&tbr#*os
Reform!cijas dien! un M'*#bas sv&tdienas
priek)vakar! Annas bazn#c! p!rdom!j!m
luterisk!s m!c#bas st'rakme$us un piemin&j!m
savus m#(os, kas jau m'*#b!; muzik!lo
pavad#jumu nodro)in!ja J!nis Zaikovskis.
Priec#gi un cer#gi pirmaj! Adventa sv&tdien! ar
dievkalpojumu un b&rnu krist#b!m ies!k!m jauno
Bazn#cas gadu. Uz dievkalpojumu bija atn!ku)as
ar# citas %imenes un b&rni piedal#j!s sv&tdienas
skolas nodarb#b!. Turpin!s Tic#bas m!c#bas
nodarb#bas Londonas latvie)u skol!, t!s
pal#dz&jusi vad#t Avita O’Donnell. S!cies jauns
iesv&tes m!c#bu kurss. Pati ar# v&l turpinu
studijas, kur!m darba slodzes d&( neizn!k velt#t tik
daudz laika, k! v&l&tos. Turkl!t p!rv!cos uz jaunu
dz#vesvietu.

M'su draudze var b't tik ros#ga tikai pateicoties
atbild#gai, saska$otai un uzticamai draudzes
locek(u kalpo)anai, kas tiek veikta ar no sirds un
ar prieku. Da*us no vi$iem esmu piemin&jusi, bet
tas neb't nenoz#m&, ka citi b'tu dar#ju)i maz!k,
katrs draudzes valdes loceklis ir uztic#gi pild#jis
savus kalpo)anas pien!kumus, Aivars Upmacis
vedot r&-inus, Anna Kipluka skaidrojot nodok(u
lietas, Valda Bryden rakstot protokolus un izs'tot
apk!rtrakstus, Rita Rumba, pal#dzot pie v&stu(u
izs't#)anas un dievkalpojumiem Rofant!, Dace
Pavasara r'p&joties par dievkalpojumu praktisko
norisi Sv. Annas bazn#c!, Anita Rulle darbojoties
sv&tdienas skol!, un, protams, draudzes
priek)niece r#kojot draudzes valdes s&des u.c.

Rofant! p&c m'su draudzes locek(u, m!jas
darbinieku ierosmes esam s!ku)i ikm&ne)a
B#beles stundas. P(aujas sv&tkos svin&j!m
dievkalpojumu kop! ar Straum&nu kori un
priec!j!mies par vi$u sniegumu koncert!, notika
draudzes locek(u r#kota loterija. Draudzes valdes
locekle ,rija Br'ni$a ir uz$&musies r#kot
sv&tbr#di Rofant! Ziemsv&tku vakar!.

"eit nav iesp&jams uzskait#t visu, ko savu
pien!kumu ietvaros un !rpus tiem veic draudzes
darbinieki. Varu vien#gi pateikties ikvienam no
vi$iem un Dieva *&last#bai, kas vi$us vad#jusi
kalpo)an!. Liels paldies ar# tiem, kas klus#b!
atbalst#ju)i draudzi ar ziedojumiem, l'g)an!m un
lab!m dom!m!
M!c#t!ja El#za Zikmane

London! Annas bazn#cas angliski run!jo)o
draudz& kalpo)anu ir s!cis m!c#t!js Timothy
Dearhamer, ar vi$u izveidojusies laba sadarb#ba,
pan!kta vieno)an!s, ka n!ko)gad Annas bazn#c!

Krist&ti
29.11.2009. Dārta "ūmane
29.11.2009. Džesika Mickāne
29.11.2009. Kristers Teodors Mickāns De Almeida Braga
29.11.2009. Deniss Osvalds Kalniņ!
Izvad&ts m'(&bas ce)os
10.12. 2009 Andrejs Grava (02.12.1929. - 15.11.2009.)
!
Rofantas dievnamā un Surrey&Sussex krematorijā
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N$kotnes ieceres
Nākošgad, pieaugot dievkalpojumu
skaitam, mainīsies mēneša svētdienas,
kurās tie notiek.

jāizziņo; turklāt ir labi, ja ikviens no
draudzes locek+iem sev uzaicina līdzi
draugu vai paziņu. Nespēcīgākie
draudzes locek+i būtu pateicīgi, ja kādreiz
viņiem izpalīdzētu un atvestu uz
dievnamu.

Londonā Sv. Annas dievnamā pilns
dievkalpojums ar dievgaldu paredzēts
katra mēneša 2. svētdienā (ar
izņēmumiem svētku laikos un piemiņas
dienās). Otrs dievkalpojums Sv. Annas
baznīcā būs mēneša 4. (vai 5.)
svētdienā. Tas parasti būs Vārda
dievkalpojums vai svētbrīdis, kurā
varēsim izmantot daudzveidīgāku mūziku
un litur'iju, pēc tā būs vairāk laika
pārrunām. Šie laiki ir noteikti saskaņojot
visu draudžu darbu Sv. Annas baznīcā.
Dievkalpojumi Rofantā tiks pieskaņoti šim
jaunajam izkārtojumam, citiem
sarīkojumiem un Baznīcas gada ciklam.

Dievnams un altāris ir jāsagatavo
dievkalpojumam, jābūt kādam, kas laipni
sagaida dievlūdzējus un vajadzības
gadījumā palīdz praktiskās lietās.
Dievkalpojumā draudzes locek+i kalpo ar
lasījumiem un vadot nodarbības bērniem.
Pēc dievkalpojuma jāgatavo
atspirdzinājumi, jāsakārto dievnams, lai
nākošā draudze to saņemtu no mums
labā kārtībā. Tā ir tikai da+a no
padarāmajiem darbiem, kas jādara
regulāri, katrā dievkalpojumā. Tāpēc
aicinu ikvienu pēc viņa vai viņas
iespējām, spējām un interesēm pielikt
roku draudzes darbā. Priecāsimies, ja
kaut reizi varēsiet piedalīties un dot savu
artavu!

Dievkalpojumu laikā notiks Svētdienas
skola, *imenes dienā Londonā būs
dievkalpojums 'imenēm un Vasaras
sarīkojumā Rofantā - bērnu
dievkalpojums un pēc tā dažādas
nodarbības.

Protams, gaidīsim arī jaunas idejas un
ierosinājumus! Mēs neesam vieni,
draudzīgi darbojoties kopā paveicam
vairāk un varam stiprināt viens otru.
Martā ir paredzēts draudzes izbraukums
uz Kenterberiju, tajā varēsim baudīt šīs
pilsētas viesmīlību un padzi+ināt savu
sadraudzību. Visi esam arī mī+i aicināti
piedalīties Draudžu dienā Vasarsvētkos,
būt kopā ar brā+iem un māsām no latviešu
draudzēm Lielbritānijā un Īrijā, un viesu
garīdzniekiem no Latvijas un Vācijas.
Novērtēsim un liksim lietā tās iespējas un
talantus, ko Dievs mums devis,
iedrošināsim un stiprināsim cits citu, un
tādējādi paši pieaugsim spēkā un
mīlestībā!

Kā ierasts, iesvētes mācības nodarbības
notiks pēc dievkalpojumiem Londonā;
esam iecerējuši, ka arī draudzes
darbinieki iesaistīsies nodarbībās,
iepazīstinot topošos draudzes locek+us ar
draudzes dzīvi un kalpošanu.
Rofantā reizi mēnesī notiks Bībeles
stundas darbiniekiem, uz tām aicināti arī
citi interesenti. Bībeles stundu laiki tiek
sarunāti no reizes uz reizi, ņemot vērā
Rofantas noslogojumu. Tadē+, ja vēlaties
piedalīties, lūdzu iepriekš sazināties ar
draudzes mācītāju. Lai draudzes darbs
noritētu sekmīgi, ir nepieciešams daudzu
cilvēku ieguldījums. Dievkalpojumi

Mācītāja Elīza Zikmane
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Draudzes priek"nieces zi%ojums
Pateicos ikkatram, kas
atbalstījis mūsu
draudzi !ogad ar
darbiem, naudu,
domām vai lūg!anām.
Mūsu mācītāja un
valdes locekļi ir
strādāju!i ar enerģiju
un atdevi. Mums ir
daudz par ko pateikties un priecāties, kā arī
daudz, ko gribam darīt nākamgad. Jaunums
Londonā ir, ka dievkalpojuma laikā ir
nodarbības bērniem - veidojas svētdienas
skoliņa.

sakramentus un Dieva žēlastības vārdus un
kļūt labākiem kristie!iem.
Ar vārdiem "latviska ģimene" saprotam vidi,
kuŗā Dieva vārdu uzklausam latvie!u
valodā, kuŗā uzturam latvietību, apzināmies
latvisko kultūru un tradicijas, un stiprinam
saites ar Latviju. Centīsimies dot iespēju
latviski nerunājo!iem pievienoties mums.
Ar vārdiem "augt ticībā, cerībā un mīlestībā"
saprotam vidi, kuŗā mums ir iespēja
kopt ticību un garīgi augt, kuŗā mums ir
iespēja satikties un sadarboties draudzībā,
pretimnāk!anā un mīlestībā; kuŗā mums ir
iespēja palīdzēt citiem darot labos darbus,
dot morālu stiprinājumu, padomu un, ja
vajadzīgs, materiālu atbalstu.

Nesen skatījos Ņujorkas draudzes mājas
lapā un ievēroju tās sūtības aprakstu. Tas
atspoguļo manas domas par mūsu pa!u
Apvienoto Londonas un Miera draudzi un tā
atļaujos daļu !eit citēt:

Skatoties apkārtrakstā jūs ievērosit, ka 2010.
gadā būs vairāk dievkalpojumu nekā
iepriek!ējos gados, tātad vairāk iespēju nākt
un aktīvi iesaistīties un piedalīties mūsu
Draudzes dzīvē. Lūdzu to izmantojiet. Aicinu
uz Draudzes sapulci Londonas DVF namā
20. martā. Tā ir vislabākā iespēja dzirdēt
atskaiti no manis un Draudzes valdes, kā
arī ietekmēt prioritātes nākamajam gadam.

Ņujorkas latvie!u ev. lut draudze esam mēs
pa!i. Visas vietas, kur notiek draudzes
dievkalpojumi ir mums kā mājas, kur
jūtamies dro!i, gaidīti un iesaistīti tās darbā.
Piederība draudzei mūs vieno kristīgā un
latviskā garā. Gribam veltīt mūsu domas,
vārdus un rīcību, lai draudze turpinātu
pastāvēt kā kristīga un latviska ģimene.

No sirds jūs katru sveicu Kristus dzim!anas
svētkos!

Ar vārdiem "kristīga ģimene" saprotam vidi,
kuŗā visiem draudzes locekļiem ir
iespēja piedalīties dievkalpojumos, dzirdēt
Kristus mācību, stiprināt ticību, saņemt

Lai ir Dieva svētībām piepildīts Jaunais
2010. gads!
Rūta Abakuka

GAI&US KRISTUS PIEDZIM&ANAS SV'TKUS UN
SV'T(BAS PILNU JAUNO GADU !
v!l Apvienot" Londonas latvie#u ev. lut. un Miera draudze
un m"c. El$za Zikmane
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Draudzes kasie)a zi%ojums
"obrīd draudzes kasē kopā teko!ajā un
depozīta kontos ir apmēram £45,500.
Diemžēl, pēdejos gados nauda is gājusi
mazumā un iztrūkums 2009. gadam ir
paredzēts ap £10,000. Serinājums ir viens,
nauda pamazām sarūk, jo izdevumi
pārsniedz ieņēmumus.

dzīvokli pilsētas centrā. Vēl nav zinams kā
tas atspoguļosies uz finansēm, jo diskusija,
sevi!ķi par nodokļiem, turpinās.
Tāpēc īpa!i lūdzam mūsu draudzes locekļus
palīdzēt ar ziedojumiem, lai varam veiksmīgi
turpināt mūsu draudzes un Baznīcas darbu.
Draudzes kasieŗis,
Aivars Upmacis

Liels notikums !ogad ir mācītajas Elīzas
Zikmanes pārvāk!anās decembrī uz jauno

Sv#tdienas skoli%a
Bērni ir kā mazas
stīdziņas pie
vīnakoka, kas ar
rūpību, gādību un
pacietību aug
Kristus mīlestībā.

Bērni, ar vecāku mī*u gādību, tiek atvesti uz
baznīcu, lai mācītos Par Dievu un Viņa
mīlestību. Bērni klausās Bībeles stāstus,
iemācās Bībeles pantus, mācās lūgšanu un
Ticības apliecību, Bauš*us un iepazīst dzīvi
kopā ar Kristu. Dziesmiņās, rokdarbiņos
Svētdienas skolas bērni ir aicināti atklāt savas
spējas un Dieva dotos talantus.
Esam ieplānojušas vairākus lielākus projektus
Ziemsvētkiem, Valentīna dienai, Lieldienām,
,imeņu dienai, Vasarsvētkiem un P*aujas
svētkiem. Bērnu svētki Rofantā, kā jau tas
aizsācies, būs lielākais -imeņu aktivitāšu
pasākums, uz kuru mī*i aicināti visi draugi un
paziņas tuvumā un tālumā.

Šis ir pirmais mūsu Svētdienas skolas gads.
Pašlaik esam trīs skolotājas - Liene, Lauma un
Anita, kas ir emociju un radošu domu bagātas,
un gatavas dot pozitīvismu bērniem, palīdzēt
izprast un augt Kristū. Mūsu sirdīs ir darbošanās
prieks par un ap bērniem, netrūkst dažādu ideju.
Domājam, kā labāk radīt bērniem interesi un
darbošanās prieku skoliņas laikā. Mūsu galvenā
atziņa ir iemācīties priecāties un interesēties par
tām pašām lietām par kurām bērni un tad
interese ir abiem. Tas nav viegli, bet *oti
vajadzīgi - pacelties līdz bērnu skaidrajai un
vienkāršajai ticībai, to stiprināt un k*ūt kopīgi ar
viņiem par viena ce*a gājējiem.

Mēs, skolotāji, nesam sevī cerību un ticību par
to, ka pēc kāda laika tiks kristīti un iesvētīti
aizvien vairāk bērnu un jauniešu, kuri būs
izauguši no mūsu Svētdienas skolas.
Pastāvot kā dzīvi zari pie Kristus vīnakoka, mēs
ikviens varam būt par svētību. Pat ja miesas
spēki pagurst, labestība, mī*i vārdi un gaišas
domas ir tas, kas liek uzplaukt dzīvībai ne tikai
paša dvēselē, bet arī līdzcilvēkos. Sme*ot no
Kristus akas, mūsu avoti neizsīks, bet arvien
nesīs veldzi.
Draudzes valdes locekle Anita Rulle

Mūsu Svētdienas skolas mēr+is ir palīdzēt
bērnam iepazīt Dievu un Dieva Vārdu, un
saskatīt Dieva darbu pie viņa un pasaulē. Esam
gatavi nodrošināt visu nepieciešamo, lai veidotu
bērnu par garīgi pilnvērtīgu personību
attiecībām ar Dievu un citiem cilvēkiem.
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2010. gada Sinode un Draud*u diena
Sāk jau veidoties
plāni nākamgada
Sinodei un Draudžu
dienai Straumēnos,
kas atkal notiks
Vasarsvētkos, 22. un
23. maijā.

draudzes, ieskaitot māc. Uģi Brūkleni un
viņa kundzi evaņģēlisti Harinu Brūkleni.
Vēl ceram, ka pie mums būs māc. Tālis
Rēdmanis no Berlīnes, kas tur no Latvijas
ieradās tikai !ī gada oktobrī ar galveno
uzdevumu Berlīnē izveidot jaunu draudzi.
Tāli mēs ar māc. Elīzu Zikmani jau
pazīstam, jo viņs vairākus gadus līdz
pārcel!anās uz Vāciju bija Jelgavas Annas
draudzes mācītājs, bet tā ir Elīzas draudze
Latvijā, kur viņa strādāja pirms pārcel!anās
uz Angliju. Vēl pie tam izrādās, ka mēs ar
Tāli esam radinieki, jo mūsu tēvi biju!i
brālēni.

Daugavpils bīskaps
Einārs Alpe ir
pieņēmis aicinājumu būt mūsu viesis. Viņ!
piedalīsies sinodē un mācītāju sanāksmē,
kas notiks iepriek!ējā dienā, bet sprediķos
svētdienas dievkalpojumā un lasīs draudžu
dienas referātu. Vairākus gadus Einārs bija
Balvu mācītājs. Tā, starp citu, ir mana tēva
ģimenes draudze, kur vācu laikā kā
mācītājs kalpojis tēva brālis Antons. 2007.
gadā Eināru konsekrēja par jaunizveidotās
Daugavpils diecēzes bīskapu. Lai gan
ģimenes māja vēl joprojām ir Balvos, viņam
ir arī dzīvoklis Daugavpilī. "īs diecēzes
pārskatī!ana nav viegls uzdevums. Latgales
pusē daudz stiprākas par luterāņiem ir
katoļu un pareizticīgo baznīcas, un !ī ir arī
Latvijas nabadzīgākā daļa, kur tagad
apstākļus vēl smagākus padara pa!reizējā
saimnieciskā krīze. Daugavpils diecēzē
ietilpst arī viena no mūsu draudzes māsu
draudzēm, Līvānu draudze.

Tā nu, ja iecerētais īstenojas, kopā būs trīs
lielu galvaspilsētu mācītāji —Berlīnes,
Dublinas un Londonas. Lai gan apstākļi
viņiem daudzējādi at!ķiras, viņiem ir arī ļoti
līdzīgas problēmas — kā veidot jaunu
draudzi un kā draudzei piesaistīt
jauniebraucējus no Latvijas, kā Kristus vēsti
sludināt tautie!iem sve!umā.
Sinodē un Draudžu dienā varēsim domāt ne
tikai par mūsu jau 60 gadu veco draudžu
uzturē!anu un vecāko draudžu locekļu
garīgo aprūpi, bet arī par draudžu tālāko
attīstību, tajās arvien vairāk mēģinot
iesaistīt jauniebraucējus.

Mēs ceram, ka sinodē un draudžu dienā pie
mums atkal ciemosies mūsu draugi no Īrijas

Prāvests Andris Abakuks

Visuvarenais, sirds*&l#gais debesu T&vs!
M&s Tev no sirds pateicamies un Tevi slav&jam par m'su Bazn#cu! Tu
(auj mums piedz#vot sv&t#bu kas n!k no Tevis un dod mums sp&ku kas
n!k no Taviem v!rdiem un sakramentiem!
S'ti savu Garu, kas sird# mums iededzina to uguni, ku.u pasaul& nesis J&zus, kas
lai ved m's pie #st!s atzi$as par dz#ves m&r-iem un uzdevumiem, un pal#dzi mums
pild#t augst!ko bausli: m#l&t Tevi vair!k nek! kaut ko citu un savu tuv!ko k! sevi
pa!u. ,men!
9

Pazi%ojumi

!

P!c dievkalpojumiem London",
iz!emot Ziemsv"tku vakaru un Lielo
Piektdienu, ir sadraudz#bas br#dis pie
kafijas. Ikviens ir aicin#ts l$dzi !emt
grozi!u, lai kop# san#ktu jauks cienasts!

%aj# pusgad# v#r$t kafiju uz!"mu&#s:

!

10. janv#r$ Gunita Zilpau&a
24. janv#r$ Gita Griffiths un Inese Pl'cis
14. febru#r$ l$dzu pieteikties
28. febru#r$ Rita Rumba
14. mart# Gita Griffiths un Inese Pl'cis
2. apr$l$ atspirdzin#jumu neb's
11. apr$l$ Rita Rumba
9. maij# l$dzu pieteikties
30. maij# Gita Griffiths un Inese Pl'cis
27. j'nij# Gunita Zilpau&a

Draudzes sapulce
sestdien, 20. martā
plkst. 14.00
Londonas DVF namā,
72 Queensborough
Terrace, London,
W2 3SP
Draudžu diena
“Straumēnos” svētdien,
23. maijā plkst. 11.00
dievkalpojums
Piedalīsies LELB
Daugavpils bīsk. Einārs
Alpe, Lielbritānijas latviešu
garīdznieki un viesi.
Pēc dievkalpojuma referāts.
Dziedās Straumēnu koris.
Visi laipni aicināti!
Adrese: Catthorpe Manor,
Catthorpe, Leics. LE17 6DF
London# b$rniem
dievkalpojuma laik! notiek
atsevi)-as nodarb#bas:
z#m&)ana, iekr!so)ana, b&rnu
B#beles las#)ana.

P!c dievkalpojumiem Rofant",
iepriek! piesakoties pie Smuidr"tes pa telefonu
01342 714 869, ir iesp#jams baud"t s$t"gas pusdienas.
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Draudzes nodeva
Godājamie draudzes locek"i!
Laipni lūdzam tos draudzes locek"us, kuri vēl
nav nokārtojuši draudzes nodevu, ikgadējos
maksājumus lūdzu nosūtīt draudzes kasierim:
Aivars Upmacis
10 Ash Close
Carshalton
Surrey
SM5 2AJ

!

Čeki rakstāmi:
United London Latvian Lutheran Church

Ziedojumi Brukvudas
latvie%u kapiem
L'dzu s't#t uz LNPL, 72,
Queensborough Terrace,
London, W2 3SP ar piez#mi, ka
ziedojums dom!ts kapiem.
/eki izrakst!mi “Latvian
National Council in GB”

Nodeva 2010. gadam ir £10.
Ja vēlaties saņemt kvīti, lūdzu, čekam
pievienot aploksni ar marku un Jūsu adresi. Ja
pārce"aties uz citu dzīvesvietu, maināt
telefona numuru vai e-pasta adresi, lūdzam
paziņot draudzes priekšniecei par izmaiņām,
lai jūs varētu saņemt draudzes apkārtrakstu
un informāciju par norisēm draudzē.

Katru pirmdienu plkst. 18.00 vienosimies kop# l'g%an#s.
Ja Jums ir iesp&ja, pievienojieties )aj! laik! m'su draudzes l'g)anu grupai
Sv. Annas un Sv. Agneses bazn&c#. Ja ne, esiet kl!t dom!s! Un dariet zin!mu draudzes
m!c#t!jai, par ko j's grib&tu, lai draudze aizl'dz!
Par vair#kiem notikumiem draudz$ varat las&t laikrakst# “Br&v# Latvija” 2009. g.
Nr. 370 Kok(u meistars m'*#b! - Leons Bodnieks. [I.A.]
Nr. 390 Latviskie P(aujas sv&tki Londonas draudz&. [Ter&ze Bogdanova]
Nr. 460 Atzin#bas krusts Zigr#dai Da)kevicai. [Red.]
Laikrakst! tiek sludin!ts, ja ir izmai$as dievkalpojumu laikos un tiek sniegta inform!cija ar# par
citiem draudzes pas!kumiem
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Dienas brauciens uz Kenterberiju (Canterbury)
Sestdien, 6. mart"
• Apmeklēsim Anglijas Baznīcas archibīskapa
Rovana Viljamsa katedrāli.
• Noturēsim svētbrīdi katedrāles kapelā.
• Apmeklēsim Romie!u muzeju ar saglabātu
senlaicīgu ielu.
• Atpūtīsimies klusā un skaistā Franciskāņu dārzā.
• Kā arī ciemosimies pie draudzes locekļiem Deivida
! pīrāgi
un Helgas, kur mūs gaidīs smaržīgi tikko cepti
un sātīga zupa.
Brauciena laiks tiks precizēts vēlāk. Interesentiem
lūdzu pieteikties pie Normunda info@draudze.org.uk
vai draudzes mācītājas

Kontaktinform$cija
Draudzes adrese:
Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priek!niece:

Draudzes m#c$t#ja:

R"ta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom
Surrey
KT18 5EY

El$za Zikmane
Church of St. Anne & St. Agnes
Gresham Street
London
EC2V 7BX

Tel. 01372 811 144
abakuks@ntlworld.com

Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
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