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Gana raksts 2012. gada Kristus piedzimšanas svētkos
un ievadot anno Domini 2013
Meklējiet, un jūs atradīsiet!
Mt 7:7b – salīdziniet gada lozungu Ebr 13:14

pilnībā. Viņa baušļi un padomi, Viņa pavadīšana
Svētā Garā.

Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Pateiksimies par visiem brīžiem aizvadītajā
gadā, kuros esam varējuši Dievu atrast, kaut arī
vēl cilvēcīgā nepilnībā. It īpaši pateiksimies, kur
tas noticis mūsu LELBĀL, mūsu Baznīcā ārpus
Latvijas. Pateicos no sirds, kur amata māsas un
brāļi, bet dažreiz arī kāds no draudzes locekļiem
bez īpaša amata man ir palīdzējis tā meklēt, lai
es atrastu. Paldies par Dieva klātbūtnes zīmēm
caur Jums – ar padomu un palīdzību, ar Jūsu
viesmīlību. “Mums šeit nav paliekamas pilsētas,
bet mēs meklējam nākamo” izjūtu arī manā
kalpošanā, apzinoties, ka šie vārdi raksturo
daudzu mūsu dzīves gaitu. Uz mūžīgām Tēva
mājām nācies izvadīt šajā gadā mūsu pirmo
sievieti mācītāju Austrālijā, agrāko LELBA
pārvaldes priekšnieku un LU Teoloġijas
fakultātes dekānu, abus vecākos LELBĀL
mācītājus. Bonnā, Vācijā, ordinējām amata māsu
kalpošanai Denverā, Amerikā. Rīgā sveicām
Otavai un Montreālai izraudzīto mācītāju.

Jēzus vārdi bieži ir izaicinoši, kā šie vārdi no Viņa
kalna sprediķa. Pretstatā ar mūsu pieredzi par
pasauli. Katrs no mums jau ir meklējis, bet nav
atradis. Sākot ar sīkām ikdienas lietām, līdz
svarīgiem dzīves risinājumiem.
Apzināsimies, ka Jēzus vārdi šajos gadījumos
nav šīs dzīves un pasaules naīvs apraksts, kas
diemžēl esošo sajauc ar vēlamo. Jēzus vārdi ir
dažkārt apzinātā pretstatā ar šo pasauli. Tajos
mēs dzirdam apsolījumu, kas sniedzas pāri šai
īstenībai. Kā mierinājums, un vēl biežāk kā
mudinājums, norādot uz Dieva valstības
mērauklām. Un Jēzus vārdi ir cieši saistīti ar Viņa
personu. Tie neizteic tikai kādu pasaules
gudrībiņu, bet tajos ir Dieva Dēla īstenošanas
spēks. Kā Radītājs ar savu vārdu sauca esamībā
pasauli, tā mūsu Pestītājs ar savu vārdu spēj
pārveidot to un mūs. Svētīgi ...!
Jau paši Ziemsvētku stāsti liecina: Meklējiet, un
jūs atradīsiet! Gudrie no austrumiem saredz
zvaigzni un dodas tālā cēļā, meklēt
jaunpiedzimušo valdnieku. Un viņi atrod,
priecājas ar varen lielu prieku, ieiet namā,
ierauga bērnu, krīt ceļos un pielūdz. Un arī
vietējie gani saņem aicinājumu meklēt savu
Pestītāju, “un tie steigšus nāca un atrada gan
Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu”.
Kārlis Skalbe ar savu Ziemsvētku dziesmu
mūsdienīgi izteicis šo atrašanas brīnumu:
“Meklētāja ceļš ir galā ... .”
Pateicoties Jēzus Kristus apsolījumam arī mēs
varam mūsu ceļu iet droši un mērķtiecīgi. Mums
mūsu dzīves jēgu nav jāmeklē izmisīgi. Dievs
devis Sevi atrast Vārdā un Sakramentā. Dieva
pēdas atrodamas šajā brīnišķīgā pasaulē. Dievs
ir mīlestība (Jņ 3:16). Neskaitāmas ir Dieva
dotās ceļa zīmes uz atrašanu, kas reiz būs

LELBĀL pievienojusies Rīgas Evaņġēliskā
Draudze. Lielā dažādībā risinās mūsu
meklēšana. Cik labi, ka mūsu visu mērķis ir viens
un atrodams: Dievs, Jēzus Kristus Tēvs. Tas,
kura ziņā nākošais gads un mūžība.
Novēlu, lai Viņa iezīmē mēs būtu priecīgi
meklētāji. Baznīcas locekļi, kas nepretendē uz
patiesību, ko bāzt kabatā jeb ar ko tiesāt
līdzcilvēkus, kā to darīja Jēzus nonāvētāji farizeji
un rakstu mācītāji, it kā atsaucoties uz Dieva
Vārdu, it kā aizstāvot to. Šādu ir pilna pasaule,
un tie šķel un karo. Bet kā priecīgi meklētāji,
kuriem dots apsolījums atrast. Jā, varbūt atbilde
mums pat jau ir dota – kaut mēs vien zinātu,
kā pareizi jautāt, kā pareizi meklēt!
Sveicu Jūs kā līdzi meklētājs uz Jēzus solīto
atrašanu, Jūsu
+Elmārs Ernsts Rozītis LELBĀL Archibīskaps

Notikumi nākamajā pusgadā
DECEMBRĪ
Londonā

Pirmdien, 24. decembrī plkst. 15.00
Ziemsvētku vakara dievkalpojums

Rofantā

Trešdien, 26. decembrī plkst. 11.30
Otrais Ziemsvētku dievkalpojums ar dievgaldu
JANVĀRĪ

Londonā

Svētdien, 13. janvārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu - Mūsu Kunga kristības

Rofantā

Svētdien, 20. janvārī plkst. 11.30
Epifānijas laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 27. janvārī plkst. 14.00
Epifānijas laika dievkalpojums
FEBRUĀRĪ

Londonā

Svētdien, 10. februārī plkst. 14.00
Epifānijas laika pēdējās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

Rofantā

Svētdien, 17. februārī plkst. 11.30
Ciešanu laika pirmās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 24. februārī plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums
MARTĀ

Londonā

Svētdien, 10. martā plkst. 14.00
Ciešanu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Sestdien, 23. martā plkst. 11.00 DVF namā*
Ciešanu laika dievkalpojums un Draudzes padomes sapulce

Londonā

Piektdien, 29. martā plkst. 14.00
Lielās piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu

Rofantā

Svētdien, 31. martā plkst. 7.00 un 11.30
Lieldienu dievkalpojumi ar dievgaldu un svētdienas skola
Kristus augšāmcelšanās svētki

* DVF Nams, 72 Queensborough Terrace, London, W2 3SH
Dievkalpojumi Londonā līdz Lieldienām notiek Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā, Gresham St.
EC2V 7BX. Par izmaiņam lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvijā
Dievkalpojumi Rofantā notiek Rofantas dievnamā, Rowfant House, Wallage Lane RH10 4NG
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APRĪLĪ
Londonā

Svētdien 14. aprīlī plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu
(Iespējamas izmaiņas, lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvijā)

Rofantā

Svētdien, 21. aprīlī plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 28. aprīlī plkst. 14.00 *Zviedru baznīcā
Lieldienu laika dievkalpojums
(Iespējamas izmaiņas, lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvijā)

MAIJĀ
Rofantā

Sestdien un svētdien, 4. un 5. maijā
Draudzes nometne “Dieva dāvanas”
Papildus infomācija atrodama 8. lpp

Rofantā

Svētdien, 5. maijā plkst. 11.30
Lieldienu laika dievkalpojums Draudzes nometnes ietvaros

Londonā

Svētdien, 12. maijā plkst. 14.00 *Zviedru baznīcā
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu

Bradfordā

Svētdien, 19. maijā plkst. 11.00 **Bradfordas Vācu protestantu baznīcā
Draudžu dienas dievkalpojums ar dievgaldu Vasarsvētkos - Svētā Gara svētki
Papildus infomācija atrodama 10. lpp

Londonā

Svētdien, 26. maijā plkst. 14.00 *Zviedru baznīcā
Trīsvienības svētku dievkalpojums ar dievgaldu
JŪNIJĀ

Londonā

Svētdien, 9. jūnijā plkst. 14.00 *Zviedru baznīcā
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 15.00 ***Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Rīko Baltiešu padome, sprediķo māc. Dr. Michael Bordeaux

Rofantā

Svētdien, 30. jūnijā plkst. 11.30
Vasaras sarīkojums un dievkalpojums ar dievgaldu
Piedalās folkloras grupa "Dūdalnieki"
JŪLIJĀ

Brukvudā

Svētdien, 7. jūlijā plkst. 12.00 ****Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki

* Zviedru baznīca, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
** Vācu protestantu baznīca, 29 Great Horton Rd, Bradford BD7 1AA
*** St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL
**** Brukvudas latviešu kapi, Woking GU24 0BL
Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi
Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi Baznīcas mājas lapā www.draudze.org.uk un laikrakstā Brīvā Latvija
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Draudzes gana raksts
Tāpēc iziesim pie Viņa ārpus nometnes, Viņa
negodu nesdami! Ebr 13:14
Jēzus viņam saka: "Es esmu ce&š, patiesība
un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien
caur Mani. Jņ 14:6
Ir sācies jauns Baznīcas gads, kurā draudze
Londonā būs ce$ā uz citu dievnamu. Nav
viegli š&irties no ierastā, no tā ar ko saista
daudz atmiņu. Taču jur)u laiks dod arī
iespējas iepazīt, sākt ko jaunu, izvērtēt, ko
no līdzšinējā atstāt un ko ņemt līdzi. Būt ce$ā
nozīmē būt kustībā, kad ne vien mainās
mūsu apkārtne, bet maināmies arī mēs paši.
Mēs esam ce$inieku draudze. Vairums no
jums dažādos veidos un apstāk$os ir mērojuši
ce$u no dzimtenes. Citi savā laikā ir ce$ojuši
tālāk vai atgriezušies Latvijā. Par jūsu dzīves
līkločiem varētu rakstīt grāmatas!
Arī pati draudze, ir gājusi līdzi $audīm,
dievkalpojumi ir noritējuši dažādās vietās
Londonā. Šeit latviešiem nekad nav bijis
sava dievnama, draudze nav bijusi
piesaistīta mūriem. Savā ziņā esam kā
Vecās Derības izraēliešu draudze, kas savu
‚saiešanas telti‘ nes sev līdzi ce$ā, lai to
uzslietu un Dievam kalpotu tur, kur Viņš mūs
ved.

Dievs ved, izved, ieved, vada ce$ā. Bībele ir
pilna ar ce$a stāstiem, ne vien Vecajā, bet arī
Jaunajā derībā. Jēzus gāja no ciema uz
ciemu, aicināja mācek$us viņam sekot, iet
līdzi. Kad Jēzus savā ce$ā sastop $audis,
notiek sarunas, dziedināšanas brīnumi.
Iedami uz Emausu, mācek$i sastop
augšāmcelto Kristu, kas viņiem iet līdzi.
Zīmīgi, ka agrīnākajos Baznīcas, draudžu
tapšanas stāstos Apustu$u darbu grāmatā
grie&u valodā tas, ko mēs šodien sauktu par
kristīgo ticību tika apzīmēta ar vārdu Ce$š.
(Ap.d. 9:2, 18:26, 19:9, 23; 24:14, 22 u.c.latviešu tulkojumā dažviet ir pielikts klāt
‚ticības ce$š ‚vai tulkots kā „mācība). Kristieši
ir „tie, kas pieder Ce$am“, Ce$a $audis.
Ce$a simbols mums vēsta, ka mēs kā kristieši
un kā draudze vēl topam, vēl neesam
sasnieguši, bet mums ir virziens, mēr&is, uz
kuru ejam. Šajā ce$ā mēs neesam vieni, jo
tajā mūs vedis Kristus aicinājums un mēs
ejam kopā ar Viņu. Vēl vairāk, Kristus pats
sevi sauc par Ce$u. Viņš ir Ce$š, ce$š pie
Dieva, ce$š uz mūžīgo dzīvību.
Kristus ir arī Dieva ce$š pie mums, cilvēkiem,
ko īpaši pārdomājam Adventa – atnākšanas
laikā. Lai Dievs šajā Bazīcas gadā mūs vada
un svētī mūsu katra un visas draudzes gaitas
ce$ā pretim Dieva apsolījumu piepildījumam!

Apsveicam

Kristīti

Sabīni Jur"i un Gregory Brown ar dēliņa
Kristofera Andreja piedzimšanu 9. augustā

01.07.12. Luīze Rutka
01.07.12. Felikss Rutkis
08.07.12. Kristiana Petrone
11.07.12. Andris Emīls Grīnbergs Sinka
19.08.12. Megija Gustavsone
19.08.12. Simona Gustavsone
09.09.12. Lily Anne De Jong
09.12.12. Krista Kristiāna Aleksandrova
09.12.12. Roberts Olamide Lanlehins
09.12.12. Rufus Morse

Kati un Mārtiņu Pundorus ar meitiņas
Paulas Sofijas piedzimšanu 7. septembrī
Anitu un Gati Kalnus ar dēliņa
Ričarda piedzimšanu 18. oktobrī
Ligitu un Reini Zariņus ar meitiņas
Esteres piedzimšanu 2. novembrī

Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mī$ie draudzes locek$i!

Atskatoties varam ieraudzīt, cik daudz ar Dieva
žēlastību ir paveikts. To ikdienas steigā
nepamanām. Tikai zinot un apzinoties pagātni,
varam veidot nākotni.

Pagājušajā pusgadā notikuši paredzētie
dievkalpojumi, novembrī to bija vairāk kā
ierasts: klāt nāca Valsts svētku dievkalpojums
Rofantā, Kurā piedalījās arī Latvijas
Republikas Vēstnieks un vairāki vēstniecības

Nākotnē būs jāmeklē jauni risinājumi jaunos
apstāk$os. Kopš draudze uzzināja, ka Church

darbinieki. Mūžības svētdienā Londonā ar
lūgšanās pieminējām savus mī$os aizgājējus.
Turpinās lūgšanu vakari, Bībeles stundas,

of England Sv. Annas un Sv. Agneses
dievnamu turpmāk vēlas izmantot citiem
mēr&iem, esam centušies atrast dievnamu, kas

darbojas Svētdienas skola, sācies jauns
iesvētes mācību kurss. Ticības mācību

būtu piemērots mūsu draudzes vajadzībām un
fi n a n c i ā l a j ā m i e s p ē j ā m . N o v a i r ā k i e m

Londonas latviešu skolā šogad māca Laimdota
Razupe - Felzenberga. Tiek sakārtota
draudzes locek$u datu bāze, ir iesniegtas

priekšlikumiem draudzes valde izraudzījās
Zviedru baznīcas laipno piedāvājumu, tur jau
kādreiz notikuši latviešu dievkalpojumi.

atskaites Charity Commission, nokārtota Gift
Aid saņemšana. Daudz praktisku darbu

Iedzīvojoties jaunā vietā, sāksies citāda
ikdiena, vēl ir daudz neskaidru deta$u, tāpēc,

jāpaveic, lai draudzes kalpošana sekmīgi
noritētu.

lūdzu, sekojiet līdzi informācijai draudzes
mājas lapā un Brīvajā Latvijā.

Nākošgad draudzei Londonā būs jāpārce$as uz

Liela pateicība pienākas draudzes valdei, kas

citu mājvietu. Tie no jums, kas atceras
draudzes (toreiz draudžu) pirmsākumus,

rosīgi darbojas un uzticīgi pilda savus
uzdevumus draudzes darbā. Liels paldies arī

atminēsies, ka draudze iepazinusi vairākus
dievnamus. Sv. Annas un Sv. Agneses baznīcā
latvieši ir bijuši visilgāk : Jur)u dienā paies 47

tiem, kas, nebūdami amatos, daudz palīdzējuši
ar saviem talantiem un idejām, pieliekot
palīdzīgu roku īstajā brīdī, vai atbalstot ar

gadi, kopš pirmā dievkalpojuma. Daudz noticis
pa šiem gadiem, cik te nav kristīti, iesvētīti,

ziedojumu! Tikai pateicoties Jums visiem, kas
atsaukušies Dieva aicinājumam, draudze var

laulāti, izvadīti! Vēstures apkopošanā ir
nepieciešama Jūsu līdzdalība.
Ja Jums ir
dokumenti, fotogrāfijas, atmiņas, par draudzes

pastāvēt un attīstīties arī pārmaiņu laikos. Lai
Dievs Jūs svētī arī turpmāk ar sirds degsmi,
ticību, mīlestību, izturību un spēku kalpošanā!

dzīvi, lūdzu atsūtiet tās man vai uz Rofantu!

Izvadīti mūžības ce$os
Vilnis Šmits (26. 05. 1926. – 19. 06. 2012.) Izvadīts 02. 07. 12. no Enfield krematorijas, E. Zikmane
Mārīte Sapiete (20. 02. 1948. – 05. 07. 2012.) Izvadīta 16. 07. 12. no Rofantas dievnama un
Surrey&Sussex krematorijas, E. Zikmane
Hilda Lilija Plu"e (28. 09. 1918.- 03. 08. 2012.) Izvadīta 22.08.12. no Rofantas dievnama, E.Zikmane
Māra Riemere ( 08. 06. 1928. – 03. 11. 2012.) Izvadīta 19. 11. 12. no Rofantas dievnama un
Surrey&Sussex krematorijas, A. Abakuks
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Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojums
Mī$ie draudzes locek$i,

Šogad mūžības ce$os tika pavadītas vairākas
uzticamas mūsu draudzes locekles, kuru
kalpošana un uzticība draudzes darbam bijusi
nesavtīga: Hilda Plu)is, Mārīte Sapiets, Māra

Esam aizvadījuši kārtējo baznīcas gadu un,
iestājoties brīnuma gaidīšanas un arī pārdomu
laikam, varam atskatīties uz aizgājušo un
paraudzīties nākotnē.

Riemers.
Taču tāpat arī esam saņēmuši
neskaitāmas priecīgas ziņas par jaunu

Šogad darbu sāka jaunā draudzes padome un

draudzes locek$u ienākšanu šajā pasaulē.

valde, kas ir turpinājusi un stiprinājusi draudzes
kalpošanas darbu: ik mēnesi turpina notikt trīs
dievkalpojumi (divi Londonā, viens Rofantā),

Šis adventa laiks un Ziemsvētki draudzei būs
pēdējie mūsu iemī$otajā Sv. Annas un Sv.
Agneses baznīcā. Dievnams, ko Londonā
esam izjutuši kā savu draudzes mājvietu

Londonas dievkalpojumu laikā darbojas
svētdienas skola, ko nesvatīgi un

vairāku desmitgažu garumā, pavasarī būs
jāatstāj un jādodas uz jaunu pulcēšanas vietu –
draudzes valde aktīvi strādā, lai atrastu mūsu

pašaizliedzīgi vada Lauma Lazda; tāpat ik
pirmdienu Londonā norit lūgšanu vakari, kuru
aizlūgšanas ik reizi pa epastiem izsūta Sabīne

draudzes vajadzībām piemērotas baznīcas
telpas. Līdzās gaidāmajiem “jur)iem” nākamajā

Vi$umsone; Rofantā regulāri notiek pulcēšanās
uz Bībeles stundām, par kuru norisi rūpējas

gadā ir arī iecere stiprināt draudzes kalpošanu
ar jauniem kopā sanākšanas pasākumiem.

Una Šupstika; savukārt par Rofantas dievnama
pārraudzību un sagatavošanu dievkalpojumiem
patiecība pienākas Ārijai Brūniņai. Liels paldies

Novēlu Jums visiem gaišus, priecīgus un Dieva

visiem mūsu valdes locek$iem – bez viņu
uzticamās un pašaizliedzīgās kalpošanas

svētības apspīdētus šos skaistos Kristus
piedzimšanas svētkus!

draudzes pastāvēšana nebūtu iespējama.

Pļaujas svētki Rofantā
Kā ierasts, P)aujas svētki Rofantā bija bagātīgi.
Rofanta sagaidīja visus ar sātīgām pusdienām.
Pēc tām bija dievkalpojums, kuru vadīja prāvests
Andris Abakuks un kuplināja Straumēnu jauktais
koris. Latviešu kora dziesmas varēja baudīt
koncertā pēc dievkalpojuma. Valdīja priecīga un
draudzīga gaisotne.

notika Bībeles stunda). Loterijā ieņēma 200
mārciņas.
Pateicība par bagātīgo Dieva svētību visus
pavadīja mājupce)ā.

P)aujas svētku loteriju šogad rīkoja Valda Bryden
un Rita Rumba. Viņām palīdzēja Rūta Abakuka
un Ārija Brūniņa. Loterijai bija sagādāts daudz
mantu, tādē) bija arī daudz to, kas laimēja.
Lielākais laimests bija elektroniskās ēr"elītes,
kuras bija ziedojusi draudzes locekle Velta
Namniece. Tās laimēja Ārija Brūniņa, (būdama
mūzikas skolotāja viņa tās lika lietā, kad Rofantā
Ārija Brūniņa ar laimētajām ēr)elēm
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Draudzes kasieŗa Aivara Upmača ziņojums
Paldies Jums, kas šajā gadā ar saviem ziedojumiem
esat piedalījušies draudzes darbā un kalpošanā!

Aicinām arī citus draudzes locek$us aizpildīt Gift Aid
anketas uz nosūtīt tās draudzes kasierim. Anketas
un papildus informāciju var saņemt pie draudzes
kasiera. Tagad, pateicoties Gift Aid aploksnēm, arī
Jūsu kolektes ziedojums var draudzei ienest vairāk.

Šobrīd mūsu draudzes līdzek$os pavisam kopā ir
£34,308. Izdevumi joprojām pārsniedz ieņēmumus
un nauda turpina iet mazumā. Iztrūkums no 2012.
gada sākuma līdz oktobra beigām bija £3,608.

Draudze arī šogad rīkoja P$aujas svētku ziedojumu
akciju, tai atsaucās 13 ziedotāji, un tā ienesa £355.

Šogad nokārtojām Gift Aid saņemšanas re)istrāciju.
Aicinājumam aizpildīt Gift Aid anketas. Līdz šim ir
atsaukušies 44 draudzes locek$i. No viņu
ziedojumiem, sākot no 2010. gada 10. oktobra (kad
draudze ieguva labdarības organizācijas statusu),
varam palielināt nodevas un ziedojumus par 25%.
Tas nozīmē, ka par katrām £10, kas ar Gift Aid ir
ziedotas draudzei, varam papildus pieprasīt £2.50 no
HMRC (Valsts ieņēmumu dienesta) un kopsummā
iegūt £12.50. Par šiem ieņēmumiem kopā 2010.
gada 10. oktobrim līdz šim varam pieprasīt no
HMRC ap £1,500. Ar to iztrūkums šogad
samazināsies un, cerams, ka ar Jūsu atbalstu,
varēsim nākotnē līdzsvarot ieņēmumus un
izdevumus.

Atgādinu, ka tagad ir arī iespējams veikt tiešos
maksājumus (nodevas, ziedojumus u. c.) draudzes
bankas kontā kā elektroniski, izmantojot internet
banking, tā arī bankā, aizpildot bank transfer anketu.
Mūsu draudzes konta deta$as atrodamas 9. lpp.
Ja Jums ir vieglāk un ērtāk izmantot šāda veida
maksājuma metodi, tad es $oti lūgtu uzrādīt atsaucē
(reference) savu vārdu un maksājumu iemeslu,
piemēram, nodeva 2013. gadam, ziedojums utt. Tā
kā nesen ieguvām labdarības organizācijas statusu,
ir arvien svarīgāk uzturēt precīzas finanšu grāmatas.
Paldies visiem locek$iem un atbalstītājiem, kuri ar
dāsnu roku ziedo un dod savu artavu, lai draudze
varētu turpināt savu darbu!

Svētdienas skoliņa
Ir aizritējuši trīs gadi kopš draudzē pašiem
mazākajiem tiek pievērsta īpaša vērība.

līdzi darbošanos ar bērniem. Tev nav
nepieciešamas pedago"iskas prasmes vai
īpaša pieredze, galvenais ir prieks būt ar
bērniem un vēlēšanās stāstīt par Jēzu. Tev nav
jābūt gatavam uz ilgstošām saistībām (lai gan
par to mēs priecātos). Ikviens ir laipni aicināts
pamē"ināt piedalīties vienā nodarbībā, lai
saprastu, vai tas būtu kas tāds, kas ieinteresē,
patīk un ir pa spēkam. Tā kā dievkalpojumi
notiek tikai pāris reizes mēnesī, iespējams Tava
palīdzība būtu nepieciešama tikai reizi divos
mēnešos. Palīgi ir vajadzīgi no jaunā gada.
Nodarbības un materiāli ir jau iepriekš
sagatavoti, un Tu darbotos kopā ar jau kādu no
esošajiem skolotājiem. Palīdzēt īpaši mī)i
aicināti vecāki, kuru bērni piedalās nodarbībās.

Dievkalpojumos Londonā un atseviš,os
gadījumos Rofantā notiek svētdienas skolas
nodarbības )oti jautrā un brīvā atmosfērā. Ir )oti
svarīgi, ka bērniem mācam saprast evaņ"ēliju
un palīdzam viņiem draudzē justies kā mājās.
Kristus ir mūs atpestījis, lai mēs kopā pieaugtu
mīlestībā, svētumā un atklāsmē par Viņu. Mēs
kopā veidojam Kristus "imeni, kopā ceram un
gaidām uz Jēzu. Gluži kā "imenē, draudzē
nozīme ir ikvienam – bērnam, pieaugušajam,
tētim, mammai, vecmāmiņai, lielajam brālim un
māsai. Katram no mums ir vajadzība pēc otra,
un katram Dievs ir dāvinājis spēju palīdzēt
visdažādākajos veidos.

Nebaidies pamē"ināt!

Arī Tev ir iespēja dalīties Kristus mīlestībā
dodot un saņemot. Svētdienas skolā šobrīd
trūkst skolotāju un ikviens ir aicināts izmē"ināt

Ja Tev ir radusies interese vai ir kādi jautājumi,
raksti Laumai: laumalazda@gmail.com
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Paziņojumi

!

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

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

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.

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

Draudzes nodeva
Laipni lūdzam tos draudzes locek$us, kuri vēl nav
nokārtojuši draudzes nodevu £20, to izdarīt tagad.

Vasaras sarīkojums
Rofantā
svētdien, 30. jūnijā
11.30 Dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma koncerts
Piedalās folkloras grupa
“Dūdalnieki”

Čeki:
Rakstīt: United London Latvian Lutheran Church
Sūtīt draudzes kasierim:.
Aivars Upmacis, 10 Ash Close, Carshalton, SM5 2AJ
Elektroniski:
Banka: National Westminster, Crawley, The
Boulevard Branch
Konta nosaukums: United London Latvian Lutheran
Church, Sort-Code: 60-06-20, Konta numurs: 5673
8463

Folkloras grupa “Dūdalnieki”

Atsaucē (Reference) lūdzu uzrādīt savu vārdu un
maksāšanas iemeslu - piem. Nodeva 2012. gadam.

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 (līdz Lieldienām). Ja ne, esiet klāt domās! Dariet zināmu
draudzes mācītājai, par ko jūs gribētu, lai draudze aizlūdz!
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Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un
piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un
Dieva saime, nams, uzcelts uz apustu&u un praviešu
pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus.
Ef 2:19-20

Aicinām uz draudzes nometi
“Dieva dāvanas”
!
Rofantā, 4. un 5. maijā

Draudzes Padomes
sapulce
un Ciešanu laika
dievkalpojums
sestdien, 23. martā
plkst. 11.00
Londonas DVF namā,
72 Queensborough
Terrace, London
W2 3SH

Katru gadu draudzei pievienojas jauni draudzes
locek$i, bet bieži vien, mēs viens otru
tuvāk nepazīstam.
Mums ir brīniš&īga iespēja sanākt visiem kopā uz
draudzes nometni, lai kopā slavētu Dievu, mācītos no
Dieva vārda, iepazītos un būt sadraudzībā.
5.maijā plkst. 11.30 notiks draudzes dievkalpojums.
Draudzes nometnes dalībniekiem ir iespēja nakšņot
Rofantas viesu namā.
Lūdzu, pieteikt naktsmājas laicīgi!
Naktsmājas ar brokastīm pieaugušajiem £15,
bērniem £5
Sestdien pusdienas £2,50, vakariņas £2,50
Svētdien pusdienas £10 (ar apkalpošanu),
vienkāršākas bez apkalpošanas £2,50
Kontakttālrunis Unai 07503 078 272
E-pasts unai@inbox.lv
Papildus informācijai lūdzu sekot līdzi mājas lapā
www.draudze.org.uk

Draudzes padomes sēde

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

Par notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija”
kopš 2012. g. jūnija
Nr. 46. 18. novembris Rofantā [Rūta Abakuka]
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
Bradfordā svētdien, 19. maijā,
plkst. 11.00 dievkalpojums
Piedalās
Māc. Dr. Ilze 0ezbere no Vācijas, Lielbritānijas latviešu
garīdznieki un viesi
Sekos referāts un koncerts. Māc. Dr. Ilze 0ezbere no
Vācijas (vijole) un Reinis Zariņš (klavieres)
!
Visi laipni aicināti!
Māc. Dr. Ilze 0ezbere

Adrese: Vācu protestantu baznīca,
9 Great Horton Rd, Bradford BD7 1AA

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.

GAIŠUS KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS UN
SVĒTĪBAS PILNU JAUNO GADU !
Jūsu Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze

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

Draudzes mācītāja:

Terēze Bogdanova
Mob. 07788 790 952
tereze.bogdanova@gmail.com

Elīza Zikmane
Tel. 020 7388 0844
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btopenworld.com
www.draudze.org.uk
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