
ZIEMEĻANGLIJAS EV. LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES 

Draudžu mācītāja: Gita Putce
 4 Lancastre Grove  LEEDS  LS5 3DY

tel.: 0113 217 68 79           ēpasts: gputce@gmail.com  

2015. gadā 

Mīļie draudzes locekļi!

  Rakstu jums par lielu notikumu mūsu baznīcas dzīvē, kas
  attiecas uz visām  mūsu draudzēm:

Lauma Zušēvica - jaunā LELBĀL archibīskape

  2015. gada 19. aprīlī Mt. Zion luterāņu baznīcā    
 Milvokos, ASV, vairāku citu bīskapu, viesu, garīdznieku un

draudžu pārstāvju klātbūtnē par  Latvijas  Evaņģēliski  Luteriskās  Baznīcas  ārpus
Latvijas (LELBĀL) archibīskapi konsekrēta Lauma Zušēvica.

2014.  gada  oktobrī,  vēlēšanu  komisija  konstatēja,  ka  prāveste  Lauma Zušēvica
ieguvusi  140  no  iespējamām  205  balsīm,  un  ir  ievēlēta  par  Latvijas  ev.  lut.
Baznīcas ārpus Latvijas Bīskapi. LELBĀL Virsvalde rezultātu apstiprinājusi, par
viņas  amata  apzīmējumu  nosakot  ‘archibīskape’.  Bīskape  ir  vispārējs  garīgais
amats, toties ‘archibīskape’ ir specifiskais administratīvais amata apzīmējums, kuru
piešķir  Baznīcas  Virsvalde.  Līdzšinējais  archibīskaps  Elmārs  E.  Rozītis  vēlreiz
nekandidēja un viņa pilnvaras ir beigušās ar jaunās archibīskapes amatā ievešanu. 
Vēlēšanu komisija izteic atzinību ievērojamiem garīdzniekiem, kuri arī kandidēja –
prāv. Dr. Andrim Abakukam un prāv. emer. Dr. Fritz T. Kristbergam. 

Liekas, ka ASV ir tālu prom no Lielbritānijas, bet attālums ir pārvarams: Pirmā
tikšanās ar jauno archibīskapi mums būs šī gada 9. maijā, kad draudžu pārstāvji
pulcēsies Sinodē Rofantā, Anglijas dienvidos. 

Pēc konsekrācijas - noslēdzot savu pateicības vēstuli archibīskape Lauma raksta:
“Šodien vēl atmiņās kavējos, izbrīnā par visu, ko piedzīvoju, kad jaunas rindas
tika ierakstītas manā dzīves stāstā caur jums un tomēr Dieva rokrakstā. Rīt nāks
jauni darbi, būs vēl ko rakstīt, šobrīd palieku ticībā, cerībā, mīlestībā vienota ar
jums Kristū.”

   Mēs pateicamies līdzšinējam archibīskapam Elmāram Ernstam Rozītim par viņa
nenogurstošo kalpošanu mūsu baznīcā sākot ar 1994. gada maiju, kad viņu ieveda
archibīskapa amatā. 
   Mūsu draudžu vārdā vēlam archibīskapei Laumai Dieva svētītas tālākās gaitas,
draudžu atbalstu lūgšanās un visos dienu notikumos piedzīvot Dieva tuvību: 

“Dieva rokā ir zemes dziļumi un Viņam pieder arī kalnu galotnes.” Ps. 95:4
   
   Jums, mīļie draudzes locekļi,  vēlu  vasarai  sauli  un  atziņu,  ka  Dieva
mīlestībā visi esam pasargāti.

mācītāja 
   



BRADFORDAS DRAUDZES ZIŅAS
Draudzes priekšnieks: Ēriks Novadnieks, 44 Brantwood Road, Bradford BD9 6QA

tel.: 01274 82 16 61
Draudzes priekšnieka vietniece: Anita Burkevica, ēpasts: <burkevicaanita@gmail.com> 

Kristīti:                                                    2014. gadā
19. 01. Gabriela Fortuna
18. 05. Emīlija Sniegs-Sniedziņa
18. 05. Elands Stikāns

    
Kristīti / iesvētīti: 

18. 05. Antra Egle
18. 05. Linda Ešenberga
18. 05. Diana Ivanova
18. 05. Kristaps Kūriņš
18. 05. Sabīne Liepiņa
18. 05. Mairita Rozentāle
18. 05. Sandis Sniegs-Sniedziņš
18. 05. Edmunds Stikāns

*  *  *
     2014. g. maijā kristījā un iesvētīja bērnus un jaunus draudzes locekļus, tas bija
priecīgs un bagāts dievkalpojums, kad lieli un mazi pulcējās pie altāra. Žēl, ka darba
apstākļu dēļ iesvētītie var tikai reti piedalīties draudzes notikumos. 
    Kapu svētku dievkalpojumā ar mums bija prāvests Dr. Andris Abakuks un kundze
Rūta. Septembra dievkalpojumā pie mums viesojās archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis
un  viņa  kundze  Vera.  Tad  sadraudzībā  pakavējāmies  baznīcas  blakus  telpā  un
archibīskaps  pastāstīja  par  savu  kalpošanu  mūsu  baznīcā  ārpus  Latvijas.  Februāra
draudzes pēcpusdienā mūs uzrunāja Karīna Krieviņa no Liepājas Krusta draudzes un
stāstīja par Liepājas dzejnieku Olafu Gūtmani. 
   Draudzē sastāv 80 draudzes locekļu.  Pagājušā gadā ir  noturēti  12 dievkalpojumi
baznīcā, 6 no tiem ar dievgaldu, 3 svētbrīži DVF namā. Kapu svētku dievkalpojumā
pulcējāmies Nabvudas kapličā, un pie kafijas galda DVF  nodaļas namā  pārrunājām ar
prāvestu Abakuku mūsu draudzes priekus un rūpes. Tur notika arī kārtējais draudzes
rudens bazārs. Paldies visiem, kas atnāca, ziedoja loterijai un pirka vinnestus un kopīgi
dziedāja mūsu iemīļotās tautas dziesmas, bet paldies arī čaklām darba darītājām par
bagāto kafijas galdu. 
   DVF nodaļas  namā ir  noturētas  9  draudzes  pēcpusdienas.  Arī  šogad  esam jau
sanākuši  trīs  reizes.  Arī  šajā  gadā  baznīcā  ir  bijušas  bērnu  kristības.  Draudzes
apsveikumus jubilejām izsūta Ārija Alferova. 
   Pēdējā paplašinātā valdes sēdē izraudzīja kā draudzes priekšnieka vietnieci Anitu
Burkevicu. 
    
  Draudzes atbalstu pagājušā gadā saņēma Liepājas Krusta draudzes diakonijas centrs,
Vērgales pagastā apkārtnē dzīvojošie pensionāri un laikraksts “Brīvā Latvija”.
    2014.g. Pļaujas svētku ziedojumā ienāca ₤790, bazārā ₤348 un  draudzes nodevas
ienesa  ₤1105. Bet kā pēdējos gados: draudzes ienākumi nesedz tekošos izdevumus
un draudzes rezerves nauda mazinās. 

Draudzes maksājumus pieņem:
 
kasieris  
Andris Tamsons                             
98 Raikes Road
Skipton North Yorkshire
BD23 1LU
            

     Aina un Ēriks Novadnieks
           44 Brantwood Rd.
           Bradford BD9 6QA
    

Ināra Tamsons
6 Willow Villas
Wrose
Bradford BD2 1LU

Dieva mierā ir aizsaukti:
    Kazimers Radvils +  29.  3.
    Alfrēds Ieviņš +   8.   9.
    Melanija Brahmane +  31. 12..

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt Latvian Ev. Luth. Church
.

Pateicībā pieminam 
mirušos draudzes locekļus 

    Valdis Avotiņš +   9.   3.
    Ziedonis Laugalis +   4.   5.
    Rita Dzeriņš +   5.   9.
    Vanda Plūme +  18. 10.



Draudzes maksājumus lūdzu sūtīt kasierei 
Ms. L. Upmalis, 87 Servia Gardens, Little London, LEEDS  LS7 1NW

vai nodot kādam citam draudzes loceklim

 Maksājot ar čeku, lūdzu rakstīt kā saņēmēju: Latvian Ev. Luth. Parish of Leeds
Rakstot pārvedumu: Yorkshire Bank Sort Code 05-00-40 Account nb.10062439

LĪDSAS DRAUDZES ZIŅAS
Draudzes priekšniece Māra Taylor, 123 Green Lane, Leeds LS16 7EE, 

tel: 0113 26701 01 ēpasts: <MaraATaylor@googlemail.com>

2014 . gadā 

Kristīti: 
Sania Grabovska  18.  5.
Jānis Lamakins     14.  9.
Tomass Pakalns   14.  9.

    “Par visu pateicaties Dievam - tieši to Dievs grib no jums Kristū     
Jēzū.” 1.Tes.5:18

   
                         *  *  *

   Līdsas draudze ir kļuvusi par mazu draudzi. To jo sevišķi jūtam dievkalpojumos Līdsā,
kad dažos svētdienas dievkalpojumos dziesmu pavadījumu vairs nespēlē ērģeļnieks,
bet meldijas atskan no CD ieraksta. Halifaksā pie šī izkārtojuma bijām jau pieraduši. 
 
   Šī gada martā DVF Halifaksas nodaļa pārdeva savu namu, atvadu tikšanos 15. martā
mācītāja  ievadīja ar  svētbrīdi  pateicoties par  svētības pilno pagātni  un lūdzot  Dieva
svētību tālākam ceļam. Kad un kur būs nākamā tikšanās Halifaksā, tas šajā brīdī vēl
nav zināms.
    Izsūtot Pļaujas svētku aicinājumu ziedojumam draudzei, mācītāja jautāja tiem, kuri
ilgāku laiku nebija atsaukušies, vai ir vēl vēlēšanās piederēt draudzei. Neatsaucoties -
tos vairs nevedam sarakstā. Draudzē ir pierakstī 49 locekļi.
   Lai gan kristīto un iesvētīto skaits ir kupls, un apmācības ir bijušas labi apmeklētas,
tālākā aktīvā piederība draudzei nav īstenojusies un nav jau arī viegli to veikt: Aivars
dzīvo  Scarborough,  Gita  un  Artis  Wakefield,  Pēteris  Goole.   Šogad  Lieldienu
dievkalpojumā  iesvētījām  Ievu  -  viņa  ar  māti  un  māsu  mērija  garu  ceļu  -  ar  busu
atbrauca no Stirling Skotijā.
  Pagājušā gadā Halifaksā un Līdsā sanācām kopā uz 10 dievkalpojumiem, 5 no tiem
bija ar dievgaldu.  Kapu svētkus svinējām Halifaksā un Līdsā.  5 dažādi  sarīkojumi ir
ievadīti ar svētbrīdi. 
  
 2014. g. draudzi atbalstīja DVF Halifaksas un Līdsas nodaļas katra ar ₤300 un  DVF
Donkasteras  nodaļa  ar  vienreizējo  dāvinājumu  ₤5000.  Pļaujas  svētku  ziedojumos
ienāca ₤683, dievkalpojuma kolektēs ₤725.50, un draudzes nodevās ₤452. Pateicoties
visiem  ziedojumiem  draudze  var  savas  saistības  izkārtot  un  mācītāja  savu  darbu
turpināt.    
 
       Daži no priecīgiem brīžiem draudzes dzīvē: Kad pēc dievkalpojumiem varam
sanākt kopā pie kafijas galda un  sirsnīgi parunāties;  ceru, ka turpmāk arī Halifaksā
atkal ši iespēja radīsies  Aijas Pačevicas vadībā skoliņas eglīte labi izdevās, mācītāja to
ievadīja ar īsu svētbrīdi un bērnu priekšnesumi patika visiem.

  Ir  labi  piedzīvot,  ka arī  apciemjojumi mājās,  slimnīcās un mītnes dod gaišumu un
svētību.

   .

Dieva mierā ir izvadītii:
Julians Mekšs       +  21.  1. Straumēnos
Gunārs Gosts       +   8.  3. Pontefraktā
Valija Avotiņš         +   8.  6. Halifaksā
Jānis Silinskis       + 12. 12. Bradfordā.

Kristīti / Iesvētīti: 
Gita Alpena 18.  5.
Aivars Caune18.  5.
Artis Grabovskis 18.  5.
Laura Krūmiņa 18.  5.
Pēteris Lamakins 14.  9.



MANČESTERAS DRAUDZE

Draudzes priekšnieks: Emīls Eglītis līdz 2015. g. 14. martam

   2014. gadā
Kristīti / iesvētīti Voringtonā:                

   

      

     Mūžībā aizsaukti: 
2014. gadā
16.  6.  Austra Eglītis  Stokportā.
 5. 12.  Brigita Pitāns  Straumēnos

“Svētīts tas, kas paļaujas uz Kungu.” Ps. 40:5

   *      *     *
   Mančesteras draudzē ir izmaiņas: Voringtonas kopa vairs nepieder pie mūsu Latvijas
ev.  lut.  baznīcas  Lielbritānijā.  Kopa  ir  pievienojusies  citam  kristīgam  baznīcas
novirzienam  World  Christian  Fellowship  cerot,  ka  jaunais  novirziens  spēs  draudzes
dzīvei vairāk dot kā līdzšinējais luteriskais.  Līdz ar to mācītājas kalpošana Voringtonā ir
izbeigusies. Mūsu baznīcas Pārvalde par to ir informēta. 23. novembrī mācītāja vadīja
atvadu dievkalpojumu. Viņa raksta, ka šķīrāmies sirsnīgā draudzībā un pateicībā par
līdzšinējo Dieva svētību un viņa novēl draudzei iet tālāko ceļu Kristus garā.
   Pagājušā gadā draudzes priekšnieks Emīlš Eglītis zaudēja savu dzīves biedri Austru,
bet  šogad  14.  martā  Dievs  viņu   aizsauca  pie  sevis.  Informācijas  lapā  “Ziņotājs”
mācītāja ievietoja šīs rindiņas:

   “Dzimis Mētrienes pag. 1919.g  24. septembrī, miris š. g. 14. martā. Kopš ieceļošanas
Anglijā Emīla Eglīša dzīve ir bijusi sasaistīta ar latviešu sabiedrību, darbojies Daugavas
Vanagu  organizācijā  dažādās  vietās,  sākotnēji  Stoke-on-Trent  apvidū  vēlāk  DVF
Stokportas nodaļā. Ar prasmi veicis valdes dažādos uzdevumus. 
   Kopš 1979. gada Emīls Eglītis ir vadījis Mančesteras latviešu ev. luterisko draudzi un
darbojies  mūsu  Baznīcas  Lielbritānijā  Pārvaldē.   Ar  pateicību  mēs  atskatāmies  uz
svētības pilno garo mūžu. Dieva Vārds liecina:  'Svētīts tas, kas paļaujas uz Kungu!'
Ps.40:5. Tagad vēlam: 'Dusi Dieva mierā!”

   Luteriskā Mančesteras draudze pulcējas kā līdz šim Stretfordā, Martin-Luther-Kirche.
Tur ir noturēti 7 dievkalpojumi, 5 ar dievgaldu.  Svinības Valsts svētkos un Adventā ir
rīkotas kopā ar DVF Stokportas nodaļu. Vasarā Boltonā apciemoti ir arī latviešu kapi.
Rudenī Boltonā apsveicām vecāko draudzes locekli  Jāni  Bachmani  102.  dzimšanas
dienā.
   Paldies draudzes locekļiem par sirsnīgo līdzdalību mūsu mazajā saimē, pierakstīti ir
19 draudzes locekļi, bet piecu locekļu gadu skaits ir pāri 90. 

   Tā kā draudzei vēl ir   jāpārrunā draudzes tālākā darbība, jāizrauga arī draudzes
pārstāvji, tad draudzes dažādo  maksājumu kārtošanu pagaidām ir pārņēmusi mācītāja.
 
   
   
     
   

 Kristīti Voringtonā:
   26.  1. Maksimilians Kozlovskis 
   27.  4. Arsens Pucins
   27.  4. Daniella Pucina
   29.  6. Ronalds Bērziņš
   14.  8. Viktorija Vasilevska

 26.  1.  Harijs Anzenovs
 26.  1.  Gvido Dobums
 26.  1. Janeks Kozlovskis
 26.  1.  Laura Ziemele
 27.  4. Kalvis Cimermanis 
 27.  4. Helmuts Čičis
 14.   8. Magda Cice

2015. gadā:
14.  3. Emīlls Eglītis Stokportā

Draudzes maksājumus pieņem mācītāja: 
Mrs. G. Putce, 4 Lancastre Grove, Leeds LS5 3DY .

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt: Latvian Ev. Luth. Parish.
..



DRAUDŽU DIEVKALPOJUMI UN SVĒTBRĪŽI 

2015. GADĀ

ZIEMEĻANGLIJAS-BRADFORDAS DRAUDZE  

Bradfordā  Vācu baznīcā, 29 Great Horton Rd., BD7 1AA, plkst. 10.30

DVF nams: BD8 7BY, 5 Clifton Villas

svētdien,    17. maijā Dievkalpojums Vasarsvētku gaismā

svētdien,   14. jūnijā Dievkalpojums un Aizvesto piemiņas atcere 

svētdien,     19.  jūlijā Kapu  svētku  dievkalpojums,  plkst.  14.00,  Nab  Wood  
kapsētā

svētdien,   16. augustā Dievkalpojums ar dievgaldu

svētdien,   20. septembrī Dievkalpojums

svētdien,     4. oktobrī Draudzes bazārs, plkst. 14.00, DVF namā

svētdien,   18. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu

       novembrī Valsts svētku sarīkojuma datumu un laiku izziņos

svētdien,   22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 

ceturtdien,  24. decembrī   Ziemsvētku vakara dievkalpojums, plkst. 18.00

Visiem, kas atbalstījuši draudžu darbību, 

tuvumā un tālumā - sirsnīgs “Paldies!”

Draudzes pēcpusdienas notiek  vienreiz mēnesī
DVF namā, ceturtdienās, plkst. 14.00

Pārrunājam garīgus tēmatus.
Visi laipni aicināti piedalīties!

Izziņošana DVF informācijā “Ziņotājs”un DVF namā pie dēļa.

Ziņas un izmaiņas visām draudzēm būs norādītas 
laikrakstā “Brīvā Latvija”,

 DVF informācijā “Ziņotājs”

un Baznīcas mājas lapā www.draudze.org.uk

http://www.draudze.org/


LĪDSAS DRAUDZE  

Līdsā   LS6 2AH, 9 Alma Road, St. Luke’s Lutheran Church, Sv. Lūkas baznīcā, 
plkst. 14

svētdien, 17. maijā Dievkalpojums Vasarsvētku gaismā

svētdien, 14. jūnijā Dievkalpojums un Aizvesto piemiņas atcere

svētdien, 26. jūlijā     Kapu svētku dievkalpojums Lawnswood  kapsētas kapličā, 
plkst. 12

svētdien, 20. septembrī Dievkalpojums

svētdien, 18. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu

svētdien, 29. novembrī Adventa dievkalpojums ar dievgaldu                     

ceturtdien,  24. decembrī  Ziemsvētku vakara dievkalpojums                 
plkst.  14 

MANČESTERAS DRAUDZE

Mančesterā  M32 8FE, Stretford, Martin-Luther-Kirche, 9 Park Road: 

svētdien,  7. jūnijā    Dievkalpojums ar dievgaldu Vasarsvētku gaismā  plkst. 13.30

____________________________________________________________________

Nākamos notikumus un dievkalpojumus Halifaksā un Mančesterā

izziņos “Ziņotājā”, Brīvā Latvijā un Baznīcas mājas lapā

______________________________________________________________

Draudžu izdevumi:

 Tā  kā  Baznīcas  Pārvalde  līdzekļu  trūkuma  dēļ  ir  samazinājusi  algas
piemaksas  mācītājiem,  arī  2014.  gadā  visām  draudzēm  maksājums
mācītājiem paaugstinājās -  katrai draudzei par ₤480. 
   Ne tikai darbs uz vietas prasa līdzekļus, arī mūsu draudzes ik gadu sūta
maksājumu  mūsu  baznīcas  Virsvaldei,  jo  arī  visa  mūsu  baznīcas  kopīgā
darbība  ārpus  Latvijas  var  notikt  tikai  ar  visu  draudžu  atbalstu  dažādās
valstīs.
______________________________________________________________

  

Par vēlamām kristībām un iesvētībām vai citiem amata darbiem
dažādās pilsētās

lūdzu sazināties ar mācītāju Gitu Putce 

tel.: 0113 217 68 79  ēpasts: gputce@gmail.com

                    _________________________________________________________________

mailto:gputce@gmail.com

	Lauma Zušēvica - jaunā LELBĀL archibīskape

