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Baznīcas gana raksts 2010. gada Kristus
piedzimšanas svētkos un ievadot anno Domini 2011
„Ne!auj !aunumam sevi
uzvarēt, bet uzvari !aunu
ar labu” (Rm 12:21)
Mī"ās māsas, mī"ie brā"i
Kristū, Uzvarēt "auno ar
labu. Kā tas var notikt?
Ar Jēzus Kristus
piedzimšanu mums ir dots
piemērs. Dievs "auno uzvar ne ar ieročiem, ne ar
varu. Bet ar to, ka Viņš pats nāk - ar Savu
klātbūtni, ar Savu mīlestību, ar Savu gaismu.
Kopš seniem laikiem labais raksturots ar gaismu,
bet tumsa ar "aunumu. Tā arī Bībelē: “Gaisma
spīd tumsībā. ... Tas bija patiesais gaišums, kas
nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. ...
Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un
mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un
patiesības.” (Jņ 1:5.9.14) Un pats Jēzus saka:
“Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas
patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības
gaisma.” (Jņ 8:12)
Pirmais solis mums ir: gaismai atvērties, viņu
uzņemt mūsu dzīvē. Novēlu to Jums kā to
galveno Ziemsvētku dāvanu. Reizē pateicos
katram no Jums, kas mūsu Baznīcas dzīvē un
arī manā/mūsu dzīvē esat ienesuši kaut ko no šī
“patiesā gaišuma”, no šīs “dzīvības gaismas”.
Uzvarēt "auno ar labo ir pastāvīgs
izgaismošanas process, kas sākas ar mums
pašiem, lai mēs labo spētu atzīt un ar to
iedegties.
Seko Jēzus padoms, gaismu nelikt zem pūra, bet
uz luktura. Arī tas ir svarīgi, lai tumsa klīstu, lai
labais uzvarētu "auno. Jēzus gaisma nav mums
domāta, lai mēs ar to tikai veidotu iekšēju
romantiku. Gaisma uz luktura ir apdraudēta no
vēja un vētras brāzmām, bet tikai uz luktura tā ir
tumsas un "aunā kliedētāja. Pat riskējot

pārmetumu, ka esam iedomīgi vai iejaucamies
citu atbildībā.
Aizvadītā gadā esam centušies veicināt labā
uzvaru pār "auno. Apzinoties, ka šajā cīņā
izš*irīga ir Dieva klātbūtne, Dieva Vārds un
Sakraments ir centrālais mūsu draudzēs, un arī
publikācijās, kā mūsu Baznīcas gadagrāmatā.
Mūsu Virsvaldes plenārsēdē ne tikai ārēji
pulcējāmies Vitenbergā, bet izlūdzot to spēku,
kuru apliecinām dziedot “Kas valda tumsībā ...
viens vārdiņš to spēj aizdzīt!” - viens vārdiņš, ne
eksorcisma rituāli, ne kvēpināšana,
pār+ērbšanās un klanīšanās.
,auno uzvarēt ar labo, tas ir apsolījums un
uzdevums, kas sākas ar mums katru, ik dienas,
ar mūsu +imeni un draudzi, tur, kur dzīvojam.
Tas sākas ar pirmo bausli, ar Dieva un sava
tuvākā mīlestību, jo kur Viņš ir, tur tumsa zūd.
Aizvadītā gadā turklāt esam atkal vairāk
apzinājušies mūsu atbildību iepretim Latvijai. Tā
izpaužas māsu draudžu attiecībās, palīdzības
projektos kā “Lai rit!” vai arī palīdzot nodrošināt
kristīgo izglītību līdz pat akadēmiskam līmenim
Teolo+ijas fakultātē. Arvien vairāk Latvijas
mācītāju atzinuši, ka finansiālā un uzticības
krīze būtībā nav kaut kas "auns no ārpuses, bet
atbildīgo personu atbildība. No sirds mums sāp
lāsts, ka Latvijā par spīti bībliskai liecībai un
mūsu pašu latviešu luteriskās Baznīcas tradīcijai
sievietēm ordinācija tiek liegta. Mums tikai
jāsalīdzina ar Igauniju, ka viss var būt pavisam
citādi – un apsveicam ar abu Baznīcu
apvienošanos. Kā uzvarēt "auno – ar labo! Ne ar
kādu apkarošanu, bet lai tumsu izgaismo
evaņ+ēlijs un Dieva mīlestība. Ne atraujoties,
bet liecinot.
Jums visiem novēlot evaņ+ēlija gaišumu, spēku
un prieku Kristus piedzimšanas svētkos un visā
Dieva dotā 2011. gadā, un sirsnīgi sveicinot, arī
no manas kundzes.
+ Elmārs Ernsts Rozītis, LELBĀL Archibīskaps

Notikumi nākamajā pusgadā
DECEMBRĪ
Londonā

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

Rofantā

Svētdien, 26. decembrī plkst. 11.30
2. Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu
JANVĀRĪ

Londonā

Svētdien, 9. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 1. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
- Mūsu Kunga kristības

Londonā

Svētdien, 23. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 2. svētdienas dievkalpojums bez dievgalda

Rofantā

Svētdien, 30. janvārī plkst. 11.30
Atspīdēšanas laika 4. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Pēc dievkalpojuma Draudzīgais aicinājums, viese Ligita Kovtuna,
laikraksta "Brīvā Latvija" redaktore

FEBRUĀRĪ
Londonā

Svētdien, 13. februārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 6. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 20. februārī plkst. 11.30
Atspīdēšanas laika 7. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 27. februārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika 8. svētdienas dievkalpojums bez dievgalda
MARTĀ

Londonā

Svētdien, 13. martā plkst. 14.00
Ciešanu laika 1. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Invocabit - "Tevi es piesaucu”

Rofantā

Svētdien, 20. martā plkst. 11.30
Ciešanu laika 2. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Reminiscere - “Piemini, Kungs, savu laipnību”
Pēc dievkalpojuma Rofantas saimnieciskās sabiedrības sapulce

Londonā

Sestdien, 26. martā plkst. 11.00 Londonas DVF namā, W2 3SH
Draudzes sapulce un Ciešanu laika dievkalpojums bez dievgalda
Oculi - “Manas acis raugās uz to Kungu”

✴ Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi
✴ Dievkalpojumi Londonā notiek Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā, Gresham St. EC2V 7BX,
ja nav norādīts vai izziņots citādi
✴ Dievkalpojumi Rofantā notiek Rofantas dievnamā, Rowfant House, Wallage Lane RH10 4NG
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APRĪLĪ
Londonā

Svētdien, 10. aprīlī plkst. 14.00
Ciešanu laika 5. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu
Judica - “Iztiesā manu tiesu”

Londonā

Piektdien, 22. aprīlī plkst. 14.00
Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien 24. aprīlī plkst. 7.00 un 11.30
Lieldienu dievkalpojumi ar dievgaldu un nodarbības bērniem

MAIJĀ
Londonā

Svētdien, 15. maijā plkst. 14.00 Kristus baznīcā
Christuskirche, Knightsbridge 19 Montpelier Place, London SW7 1HL
Lieldienu laika 4. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 22. maijā plkst. 11.30
Draudžu dienas dievkalpojums
Viesojas LELBĀL Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis un citi garīdznieki

Londonā

Svētdien 29. maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika 6. svētdienas dievkalpojums bez dievgalda

JŪNIJĀ
Londonā

Svētdien, 12. jūnijā plkst. 15.00 Sv. Džeimsa baznīcā
St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL
Ekumēnisks Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Spredi*os māc. Lindsay Meader, St. Jamesʼs baznīcas mācītāja
Pasākumu rīko Baltiešu padome

Londonā

Svētdien, 19. jūnijā plkst. 14.00 Kristus baznīcā
Christuskirche, Knightsbridge 19 Montpelier Place, London SW7 1HL
Trīsvienības svētku dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 26. jūnijā plkst. 11.30
2. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums ar dievgaldu
Pēc dievkalpojuma paredzēts Vasaras sarīkojums

JŪLIJĀ
Brukvudā

Svētdien, 3. jūlijā plkst. 12.00
Kapu svētki

✴ Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi Baznīcas
( mājas lapā www.draudze.org.uk un
laikrakstā “Brīvā Latvija”
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Draudzes gana raksts
iezīmētu sadraudzību ar visu luterāņu
saimi.

Es būšu Israēlam kā
rasa, lai viņš ziedētu kā
lilija un riestu saknes kā
Libānas ciedra koks, un
viņa zari lai kupli
izplešas uz visām
pusēm. Lai viņš tad būtu
tik skaists kā eļļas koks,
un lai šā koka smarža būtu tik jauka kā
Libānas ciedra smarža. Un lai viņi visi atkal
sēdētu viņa paēnā, lai viņi pārtiktu no pašu
audzētās labības un zaļotu kā vīnakoks.
Hoz 14.6-8

Mūsu Baznīca savu koku Vitenbergā
iestādīja septembrī, kad tur notika
Virsvaldes sēde, savukārt Reformācijas
svētkos tika iestādīts koks latviešu
draudzes īpašumā Amerikā. Maijā,
Draudžu dienā archibīskaps „Lutera koku“
dēstīs Rofantā. Lai tas zaļo līdz ar ozolu,
kas Rofantā stādīts māc. R.Slokenberga
piemiņai, līdz ar Glika ozoliem Alūksnē
latviešu Bībeles tulkojuma piemiņai un
citiem kokiem, kas mums atgādina par
Dieva žēlastības pilnajiem darbiem!

Libānas ciedra koks Bībelē ir spēka un
varenības simbols, gluži kā latviešiem
ozols. Šajā zemē latvieši iemīļojuši un stāda
pie mājām bērzus vai ievas,- kokus, kas
atgādina par dzimteni. Iestādīt koku nozīmē
arī pašam iesakņoties un ar zariem
sniegties nākotnē. Ne velti ir tradīcija
bērnam piedzimstot dzimtas mājās iestādīt
koku, lai izaudzis bērns neaizmirstu savas
saknes, lai būtu atskaites punkts pie kā
atgriezties, atskārst laika tecējumu,
augšanu, briedumu.

Mārtiņš Luters esot sacījis:„Pat ja es zinātu,
ka rīt būs pasaules gals, es šodien iestādītu
ābelīti“. Luteram ticība un paļāvība uz Dievu
dod dziļu mieru. Koks aug, nesteidzīgi un
neatlaidīgi, pāraug mūs augumā un mūžā,
zaļo vēl tad, kad mēs jau esam beiguši
zemes gaitas. Koks iezīmē tiekšanos
nākamībā.
Tagad, Adventa laikā gan pieminam Dieva
Dēla nākšanu virs zemes, gaidām Viņa
atgriešanos piepildījumā un svinam Viņa
klātbūtni pie mums ik dienas. Mēs piederam
laikam, pagātnei, tagadnei, nākotnei, bet
piederam arī mūžībai, pārlaicīgajam. Esam
iesakņoti Dievā, Viņā augam, nobriestam,
un rodam spēku, un tiecamies Viņam pretī
un uzplaukstam debesu brīvības plašumā.

Koks ir stabilitātes, radniecības kā arī
dzīvības, attīstības zīme. Tautu saistība tiek
attēlota kā valodu koki, ģimenēs tiek veidoti
ciltskoki. Latvijā pēdējos gados plašu
atsaucību saņēmusi Likteņdārza iecere, kur
koki tiek stādīti pieminot atsevišķu cilvēku
likteņus un kopā veido dārzu vēstot par
visas tautas gaitām.
Mūsu draudze nepieder tikai latviešu tautas
saimei, tā ir daļa no visas pasaules
luterāņu kopības. 2017. gadā tiks svinēti
500 gadu kopš Reformācijas. To atzīmējot
tās šūpulī - Vitenbergā tiek stādīts Lutera
dārzs, kurā būs 500 koki, ko stādījušas
luteriskās Baznīcas no visas pasaules un
kas rādīs Reformācijas ietekmi pāri laikiem
un valstu robežām. Baznīcas, kas
iestādījušas koku šajā dārzā ir aicinātas
iestādīt „Lutera koku“ arī savās zemēs, lai

Pravieša vārdos koks ir Dieva tauta, un
Dievs kopdams un rūpēdamies par to
parāda savu pāri plūstošo mīlestību. Viņa
rūpes, palīdzību un svētību arvien izjūt arī
mūsu Baznīca un draudze, jo savā
mīlestībā Viņš ietver ikvienu no mums. Kad
Ziemsvētkus sirsnībā svinēsim pie eglītes,
paturēsim prātā to koku, pie kura Dieva
mīlestība sevi atklāj pilnībā – Gogātas
krustu, kas ir un paliks mūsu pestīšanas un
mūžīgās dzīvības zīme.
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Draudzes darbā ir svarīgi atcerēties saknes, to,
kas noticis un veikts pagātnē, uzturēt tradīcijas
un tajā pašā laikā augt veidoties pretim nākotnei,
tās nestajām pārmaiņām un izaicinājumiem.
Pagājušajā pusgadā noticis 21 dievkalpojums vai
svētbrīdis. Kopš gada sākuma Londonā
līdztekus ikmēneša dievkalpojumiem ar
dievgaldu reizi mēnesī notiek īsāki dievkalpojumi
ar jaunām dziesmām. Savā veidā tā ir
atgriešanās pie jau bijušā: arī 1960.tajos gados
Annas baznīcā notika divi latviešu dievkalpojumi
mēnesī. Draudzes dievkalpojumos pēdējā
pusgadā piedalījušies un spredi*ojuši prāv. emer.
Juris Jur+is, prāv. Andris Abakuks, bīsk. Jāna
Jēruma-Grīnberga. P"aujas svētku
dievkalpojumu Rofantā kuplināja Straumēnu
koris.

baznīcā bija skaista un pacilājoša atgriešanās
pie jau piemirstas tradīcijas; spredi*ī bīsk. Jāna
Jēruma–Grīnberga pieminēja, ka šos kopējos
dievkalpojumus atceras no bērnības, kad tajos
kā ēr+elnieks un diri+ents piedalījās viņas tēvs.
Dziesmās un litur+ijā klātesošie dzi"i izjuta savu
piederību luterāņu saimei.
Nākošajā pusgadā daži dievkalpojumi Londonā
notiks Kristus baznīcā, kur latviešu dievkalpojumi
jau kādreiz ir notikuši. Izmaiņas dievkalpojumu
laikos saistītas ar to, ka mūsu draudze Rofantā
uzņems Sinodes dalībniekus un viesus; ar
archibīskapa vizitāciju Rietumanglijas-Velsas
draudzē; un Vasaras sarīkojumu Rofantā. Citās
svētdienās Annas baznīca nav brīva, mūsu
draudzei jāmeklē iespējas citur. Tā ir izdevība
iepazīt citus dievnamus, arī ņemot vērā, ka
Annas draudzes īres līgums ar Anglijas baznīcu
beidzas 2012. gadā un nav zināms vai tas tiks
pagarināts.

Turpinās iknedē"as lūgšanas Londonā, ikmēneša
Bībeles stundas Rofantā. Jau gadu Londonā
dievkalpojumu laikos notiek svētdienas skola,
Rofantā Vasaras sarīkojumā bija nodarbības
+imenēm un bērniem. Notiek Ticības mācības
nodarbības Londonas latviešu skolā, tās šogad
vada Terēze Bogdanova, izpalīdz Liene Auziņa.
Sācies jauns iesvētes mācību kurss. Tagad
esmu sekmīgi pabeigusi studijas Londonas
Universitātes ma+istratūrā Pastorālās teolo+ijas
studiju programmā, kas pēdējos gados aizņēma
daudz laika un spēka, bet arī deva jaunas
zināšanas.

Draudze mainās, aug, sastopas ar garīgiem un
praktiskiem izaicinājumiem. Draudzes valde un
darbinieki ir sirsnīgi un pašaizliedzīgi pildījuši
savus uzdevumus. Viņiem pienākas liela
pateicība. Pateicība nākas arī tiem, kas draudzē
darbojušies pirms mums. Skumja un reizē gaišas
svētības pilna bija atvadīšanās no Metas Ūdres,
kas ilgus gadus kalpojusi draudzē un latviešu
sabiedrībā. Par mantojumu, kādu nākamajām
paaudzēm atstās mūsu tagadējā kalpošana,
savukārt domājam, kad draudzē tiek ievesti un
kristīti bērniņi. Lai Dievs svētī, ka arī tagad
sētais nes bagātīgus aug"us vēl tālā nākotnē!

Attiecībās ar citām draudzēm pagātne iegūst
jaunu elpu. Luterāņu Padomes rīkotais kopējais
Reformācijas dienas dievkalpojums Dāņu

Laulāti

Kristīti

12.06.2010 Inga Millere un Adam Johnson
06.08.2010 Signija Ūdre un Neil Elms
14.08.2010 Inga Grabante un Māris Pakulis

30.10.2010 Elizabete Marta Ermane
14.11.2010 Evelyn Pakule
14.11.2010 Thomas Pakulis

Izvadīti mūžības ce$os
26.08.2010 Milija Grāve (dz. Balode 26.09.1912 Bērzaunes pag. - m. 19.08.2010 Londonā)
izvadīta Golders Green krematorijā, prāv. Dr. A. Abakuks
19.09.2010 Vilnis Pētersons (Rofantā novietota pelnu urna, prāv. Dr. A. Abakuks)
04.10.2010 Eiženija Bulle (dz. 13.12.1924 Rīgā - m. 27.09.2010 Aylesbury)
izvadīta Chilterns krematorijā, māc. E. Zikmane
19.10.2010 Meta Ūdre (dz. 02.08.1920 Ipi*u pag. - m. 10.10.2010 St.Albans)
izvadīta Garston krematorijā, māc. E. Zikmane
09.11.2010 Helga Zuicens (12.06.1924 Rīgā - m. 24.10. 2010 Anglijā)
izvadīta Garston krematorijā, māc. E. Zikmane
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Draudzes priekšnieces Rūtas Abakukas ziņojums
Draudzes Padomes
Ārkārtas sapulce
notika 10. oktobrī.
Galvenais iemesls
sapulcei bija lemt par
jaunu Draudzes
statūtu pieņemšanu.
To Draudzes padome vienbalsīgi
izdarīja. Ja vēlaties redzēt statūtus,
varat palūgt mācītājai, kādam
Draudzes padomes loceklim vai
skatīties mūsu mājas lapā. Jaunie
statūti bija vajadzīgi, lai varētu
pieteikties pie Charity Commission uz
tā saukto Charity statusu.

nodevas maksājumu vai ar aktīvu
piedalīšanos Draudzes dzīvē.
Septembrī biju Andrim līdz uz
Vitenbergu, kur notika Virsvaldes
plenārsēde un to locek(i pieņēma
vēstījumu. Diemžēl apkārtrakstā nav
vietas to visu iespiest. Ja ir iespēja,
iesaku apskatīt Virsvaldes pamata
atziņas un aicinājumus mūsu mājas
lapā: www.draudze.org.uk
Paldies par labiem vēlējumiem un
lūgšanām sakarā ar manu slimošanu.
Paldies visiem, kas pielikuši roku,
palīdzot Draudzei ar lieliem un
maziem darbiem. Priecājos un
pateicos Dievam, ka vajadzīgā
palīdzība vienmēr atrodas. Lai jums
visiem ir svētīgs šis Adventa laiks un
novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus.

Atgādinu, ka marta sapulcē Draudzes
Padome nolēma pacelt gadskārtējo
nodevu uz £20, sākot ar 2011. gadu.
Ja neesat spējīgi tik daudz maksāt, vai
esat nākamgadam jau samaksājuši
£10, tad tas ir pilnīgi pieņemami.
Svarīgākais ir apliecināt jūsu
piederību mūsu draudzei ar kaut kādu

Rūta Abakuka

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu,
notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa k"uva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs,
būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam
tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņ+elis parādījās sapnī un sacīja: "Jāzep, tu
Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no
Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo Viņš atpestīs Savu
tautu no viņas grēkiem.
(Mt 1:18-21)
GAIŠUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS UN
SVĒTĪBAS PILNU JAUNO GADU !
Jūsu Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze
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Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
Paldies ikvienam, kas šajā gadā financiāli
atbalstījis draudzi! Pateicoties Jums
draudze var pastāvēt un pildīt savu
uzdevumu.

Viens no iztrūkuma samazinājuma
iemesliem ir tas, ka baznīcēni ir bijuši
devīgāki un atbalstījuši draudzi ar
ziedojumiem. Mīļš jums paldies!

Šobrīd draudzes kasē kopā tekošajā un
depozītu kontā ir ap £40,500. Izdevumi
vēljoprojām pārsniedz ieņēmumus. Nauda
iet mazumā, bet ne tik strauji kā
iepriekšējos gados! Iztrūkums no 2010.
gada sākuma līdz oktobra beigām bija
zem £3,000, kas ir par £4,000 mazāk
nekā šajā pašā laikā pirms gada. 2010.
gada kopīgais iztrūkums ir paredzēts ap
£6,000. Iepriekšējā gadā gada iztrūkums
bija £9,600.

Laipni lūdzam draudzes nodevas
maksājumus nokārtot laicīgi. Ikgadējos
maksājumus sūtīt draudzes kasieŗim.
Nodeva 2011. gadam ir £20.
Lūgums arī turpmāk ziedot savai draudzei
un stiprināt mūsu Baznīcas darbu!
Pateicībā, draudzes kasieŗis
Aivars Upmacis

Svētdienas skoliņa
Svētdienas skolai
gads ! Mēs –
skolotājas esam
priecīgas par
veikto. Cauri šim
gadam, ejot
Svētdienas skolā,
īsāku vai garāku
laiku sejā redzējām un satikām dažādus
bērnus. Un visu kopīgā interese bija
viena – ko mums šodien pastāstīs
skolotāja? Te stāsti mijās ar zīmējumiem,
pašu stāstiem un piedzīvojumiem, kā arī
ar mazas dziesmiņas mācīšanos. Caur
šāda veida darbošanos bērns iepazīst un
kaut nedaudz cenšas izprast Dievu,
mācās kā kurā situācijā vajadzētu
rīkoties, atšķirt labo un darīt labu visiem.
Galvenais, mūsuprāt, ko bērni ir
sapratuši, ka labestība, miers un saticība
ir savstarpējas saprašanās pamatā.

būs nepieciešama jūsu palīdzība. Ir
sācies Adventa laiks un pirmais kopīgais
mājas darbs ir labo darbu pierakstīšana.
Arī turpmāk bērni ‘atnesīs’ mājās jaunas
un sirsnīgas dziesmiņas. Jauno
nodarbību stāstiņi par Dievu būs bērnu
atklāsme par labo. Neizpaliks arī pašu
ideju īstenošana.
Šogad uz Ziemassvētkiem Svētdienas
skolas bērni gatavo kartiņas, kuras
nokļūs mūsu draudzes veco cilvēku rokās
un ceram tā sagādāt prieku.
Bērni, nāciet uz mūsu Svētdienas skolu –
mēs jūs gaidām. Mēs palīdzēsim jums
iepazīt Dievu kā labāko draugu. Ne velti
pats Jēzus aicinājis bērniņus pie sevis un
sacījis, kad tiem pieder Debesu valstība.
Vecāki, nāciet draudzīgi pulciņā un kopīgi
palīdzēsim bērniem veidot gaišāku domu
plūdumu!

Aicinām šogad pievienoties bērnu
darbiem arī vecākus, jo esam
ieplānojušas nedaudz mājas darbus, kur

Draudzes valdes locekle,
Anita Rulle
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Paziņojumi
Draudzes sapulce

!

Pēc dievkalpojumiem Londonā,
izņemot Ziemsvētkus un Lielo
piektdienu, ir sadraudzības brīdis pie
kafijas. Ikviens ir aicināts līdzi ņemt
groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts!

!

Lūdzam pieteikties tos, kas var uzņemties kafijas vārīšanu
kādā no dievkalpojumu reizēm, pie Terēzes pa tel.
07788 790 952, vai e-pastu latviesudraudze@gmail.com.

un Ciešanu laika
dievkalpojums
sestdien, 26. martā
plkst. 11.00
Londonas DVF namā,
72 Queensborough
Terrace, London
W2 3SH

Vasaras sarīkojums
Rofantā
svētdien, 26. jūnijā
11.30 Dievkalpojums
bez dievgalda. Pēc
dievkalpojuma koncerts
Par programmu un koncerta
dalībniekiem lūdzu sekot
līdzi informācijai

Pēc dievkalpojumiem Rofantā,
iepriekš piesakoties pa telefonu 01342 714 869,
ir iespējams baudīt sātīgas pusdienas.

Londonā bērniem
dievkalpojumu laikā notiek
Svētdienas skolas nodarbības
atbilstoši Baznīcas gada
laikam un bērnu vecumam

Katru pirmdienu plkst. 19.00 vienosimies kopā lūgšanās.
Ja Jums ir iespēja, pievienojieties šajā laikā mūsu draudzes lūgšanu grupai
Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā. Ja ne, esiet klāt domās! Dariet zināmu
draudzes mācītājai, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz!
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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:
!

Ziedojumi Brukvudas
latviešu kapiem

Aivars Upmacis
10 Ash Close
Carshalton
Surrey
SM5 2AJ
Čeki rakstāmi:
United London Latvian Lutheran Church

Lūdzu sūtīt uz LNPL,
72, Queensborough Terrace,
London, W2 3SH ar piezīmi,
ka ziedojums domāts kapiem.
Čeki izrakstāmi “Latvian
National Council in GB”

Nodeva 2011. gadam ir £20
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.

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija”
kopš 2010. g. jūnija
Nr. 23. 2010.g. 12. jūnijā. Sinode Lielbritānijā
Nr. 25. 2010.g. 3. jūlījā. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 61. Sinode un
	

Draudžu diena [Daira Vāvere]
Nr. 43. 2010.g. 13. novembrī. Skolotāja ar zvanu {Meta Ūdre 02.08.1920-10.10.2010} [Margareta
	

Daškevica-Putce]
Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos un tiek sniegta informācija arī par
citiem draudzes pasākumiem
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Aicinām uz Draudžu dienu
Rofantā svētdien, 22. maijā,
plkst. 11.30 dievkalpojums
Piedalīsies
LELBĀL Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis,
Lielbritānijas latviešu garīdznieki un viesi
Sekos referāts un koncerts
Visi laipni aicināti!

Adrese: Rowfant House, Wallage Lane
!
RH10 4NG

Ja vēlaties tikties ar draudzes mācītāju uz pārrunām baznīcā, vai lai mācītāja jūs apmeklē
mājās vai aprūpes iestādē, lūdzu to darīt zināmu, lai vienotos par praktisko izkārtojumu.
Tiem, kas nespēka vai slimības dēļ nespēj atnākt uz dievkalpojumiem ir iespējams un
vēlams Svēto Vakarēdienu saņemt mājās, aprūpes namā vai citur.

Kontaktinformācija
Draudzes adrese:
Rowfant House
Wallage Lane
Crawley
West Sussex
RH10 4NG

Draudzes priekšniece:

Draudzes mācītāja:

Rūta Abakuka
4 Richmond Close
Epsom
Surrey
KT18 5EY

Elīza Zikmane
Church of St. Anne & St. Agnes
Gresham Street
London
EC2V 7BX

Tel. 01372 811 144
Mob. 07786 221 835
abakuks@ntlworld.com

Tel. 020 7388 0844
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com

www.draudze.org.uk
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