
    
 Kristus saka:  
  “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu   
 atvieglināt.”  (Mateja ev. 11:28) 

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2015.GADA 2.POSMAM 

Archib.emer. Elmārs Ernsts Rozītis, pēc 21 gada 
kalpošanas archibīskapa amatā, nodod amata 
zizli archib. Laumai Zušēvicai 

Laumas Zušēvicas konsekrācija 
b ī s k a p e s a m a tā p a r L a t v i j a s 
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus 
Latvijas (LELBĀL) archibīskapi notika 
2015.gada 19.aprīlī, ASV, Milvokos, Mount Zion 
luterāņu baznīcā. 

Sandra Kalve, Milvoku latviešu draudzes 
priekšniece, archibīskapes konsekrāciju 
apzīmēja īsos, bet sevī tik daudz ietverošos 
vārdos: APSTIPRINĀŠANA, UZDEVUMS, 
TICĪBA UN MĪLESTĪBA DIEVĀ! 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas 
Amerikā Vidienes apgabals archibīskapes 
konsekrācijai veltī ja īpaši komponētu 
dziesmu, kuru draudze dziedāja konsekrācijas 
dievkalpojumā. Tā bija konkursā izraudzīta 
Viļa Kolma meldija, nosaukta: LAUMA. 

Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu 
Vīna koks, mani zari jūs. Nebīsties! Tev 

saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī! 

Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu 
Labais Gans, jūs mans ganāmpulks. 
Nebīsties! Tev saka Jēzus, tik paliec 

Manī, paliec Manī! 

Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu 
Gaisma pasaulei, pasaulei. Nebīsties! Tev 
saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī! 

Nebīsties! Tev saka Jēzus, Es esmu 
Maize, kas dod dzīvību. Nebīsties! Tev 

saka Jēzus, tik paliec Manī, paliec Manī! 

*** 
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1. Laiku grāmata 29:1-20 

Ir kāds stāsts par Dievu un zinātnieku. 
Tas ir šāds. Reiz zinātnieks atnāca pie Dieva 
un sacīja: “Klausies, Dievs! Mēs vispasaules 
zinātnieku saietā nolēmām, ka Tu mums 
vairs neesi vajadzīgs. Mūsdienās mēs varam 
klonēt cilvēkus, transplantēt sirdis un citus 
orgānus, kā arī darīt lietas, kas kādreiz tika 
uzskatītas par brīnumiem.” 

Dievs pacietīgi uzklausīja zinātnieku 
un tad sacīja: “Labi, lai redzētu, vai es, 
Dievs, vēl esmu vajadzīgs, vai - nē, 
sarīkosim cilvēka radīšanas sacensības!” 
“Lieliski”, atbildēja zinātnieks. Dievs 
uzrunāja zinātnieku: “Tagad mēs to darīsim 
tāpat, kā kādreiz es to darīju, radot 
Ādamu.” “Lai notiek!” atbildēja zinātnieks, 
noliecoties un pagrābjot riekšavu zemes 
pīšļu.  

“Pagaidi, pagaidi, draugs!” kratot 
galvu, sacīja Dievs. “Ne tik strauji! Tev, 
zinātniek, vispirms ir jārada pašam savi 
zemes pīšļi!”  

Morāle šim stāstam ir tā, ka mēs, 
cilvēki, nevaram darīt neko, nelietojot to, 
ko Dievs jau ir radījis. Zeme, pīšļi, debess, 
mūsu spējas, prasmes, intelekts - viss ir no 
Dieva, tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva 
tēla un līdzības. 

Viss mums ir dots no Dieva. Tāpēc arī 
mums kaut kas Dievam ir jādod.  

Ja mums jautātu, kāpēc mums jāziedo 
Dievam, kāpēc mums jāziedo Dieva 
iestādījumam virs zemes - Baznīcai, tad 
vislabākā atbilde ir tas, ko saka ķēniņš 
Dāvids 1. Laiku grāmatā 29. nodaļas 14. un 
16. pantos: “Kungs, mūsu Dievs, visa šī 
bagātība, ko esam sakrājuši, lai Tev uzceltu 
namu tavam svētajam vārdam, ir nākusi no 
tavas rokas, un Tev tas atkal tiek nodots!” 
“Jo kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka 
mēs paši spētu šādā kārtā nest labprātīgus 
ziedojumus? Bet no Tevis ir viss, un no 
Tevis paša rokas mēs dodam Tev!” 

Asīzes Francisks ir teicis, ka tikai 
dodot, mēs gūstam. 

Jau iepriekš pateicoties visiem, kuri 
ziedo un ziedos Baznīcas darbam, vēl tikai 
vēlētos atgādināt apustuļa Pāvila sacīto 2. 
vēstulē korintiešiem 9. nodaļas 7. un 8. 
pantos: “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī 
apņēmies, ne smagu sirdi, vai piespiests; jo 
priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums 
bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums 
arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši 
paliek pāri labiem darbiem.”  

māc. Viesturs Vāvere 

*** 

No draudžu priekšnieku ziņojumiem 66.Sinodei,  
2015.gada 9.maijā, Rofantā 

Austrumanglijas draudze 

Draudze, kopš dibināšanas, vēl aizvien 
sastāv no atsevišķām kopām, kuras 
darbojas vairākās pilsētās Angli jas 
austrumos. Draudzes darbības rajonā ir 
iebraukuši daudzi tautieši no Latvijas, 
tamdēļ dažās pilsētās un to kopās ir  

vairākas jūtamas izmaiņas. Kopu darbība 
apstājas ja neatrodas neviena persona, kura 
būtu gatava uzņemties kopas vadību. 
     Kopas ‘augšanas’ ziņā Derbijas kopa ir 
bijusi vissekmīgākā. Viņu mazā baznīciņa ir 
vienmēr pārpildīta un kolektes ir ļoti labas. 
Daudzi saka, ka tā ir sagadīšanās, ka kopai 
pievienojās jauniebraukuš ie č igānu 
izcelsmes luterāņi no Latvijas, bet es 
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domāju, ka liels nopelns tur bija arī mūsu 
iemīļotai Līciešu ģimenei. Mūsu draudze ir 
viņiem ļoti pateicīga par daudzo gadu 
svētīgo kalpošanu Derbijā. Viņiem pat 
sekmējās nodot kopas vadību gādīgas 
jaunākas paaudzes locekļu rokās. Derbijā, 
kopš 2014. gada aprīļa, kopas vecākā ir 
Inese Pienaar, sekretāre: Anita Žindule un 
kasiere: Daina Wellard. Es esmu vēl vairāk 
Gunāram pateicīgs ka viņš pagaidām kalpos 
kā draudzes priekšnieka vietnieks un 
sekretārs. Lai viņiem Dievs dotu stipru 
veselību un sīkstumu kalpot tā Kunga 
druvā. Kopā maksājošo locekļu skaits ir 48. 
     Notinghamas kopā esam zaudējuši 
vairākus vecās paaudzes locekļus, bet 
apmēram tikpat ir pienākuši klāt no 
jauniebraucējiem, bet nav sekmējies, vai 
neesam pratuši piesaistīt jaunākus kopas 
darbiniekus – izņemot Juri Ezi kā kopas 
kasieri. Locekļu kopskaits ir 50. 
     Esam priecīgi, ka ar uzņēmīgu tautiešu 
Helmuta un Lienes Feldmaņu iniciatīvu 
Mansfildā 2011. gada 5. novembr ī 
izveidojās jauna draudzes kopa. Vidējais 
dievlūdzēju skaits ir 10, bet ir bijušas reizes 
ar daudz dievlūdzējiem. Esmu bijis klāt, 
kad notika kristības un iesvētības un 
dievlūdzēju skaits bija ap simtu. 8 ir kļuvuši 
par draudzes locekļiem un cerēsim ka šī 
kopa augs, jo tajā rajonā ir liels iebraucēju 
skaits. Arī Mansfildā ir vadības grūtības. 
Helmuts pilda ļoti daudz pienākumu kopā - 
ir ērģelnieks un uztur sakarus ar vietējo 
anglikāņu baznīcu, lai tur varētu noturēt 
dievkalpojumus. Ceram, ka Inita Dimante 
būs laba palīdze, lai izpildītu nepieciešamos 

atskaites dokumentus un savestu kārtībā 
kases grāmatas. 
     No Pīterboro draudzes priekšnieks 
saņēma dibināšanas protokolu, ka ar 2014. 
gada 25. augustu tiek oficiāli nodibināta 
Pīteroboro draudzes kopa. Kopas vecākā: 
Mārīte Seņkova, sekretāre un kasiere: Inese 
Asermane. Kopā reģistrēti 11 locekļi. Kopas 
valde solās darboties saskaņā ar baznīcas 
Lielbritānijā darbības noteikumiem. 
    Tāpat kā agrāk sadarbojamies ar 
Vidusanglijas draudzi gar īgā darba 
veidošanā un mācītāja atalgošanā. Pilnīgi 
a t l ī d z i n ām P ā r v a l d e s p a b a l s t a 
samazinājumu mācītājam. Gadskārtējo 
budžetu sastādām ar jūtamu iztrūkumu, 
kuru sedzam no uzkrātām rezervēm. 
     Mācītājs Viesturs Vāvere ir noturējis 
dievkalpojumu Northamptonā. Lielāka 
latviešu kopiena ir arī Bostonā un ir jācer, 
ka arī tur atradīsies personas, kuras varētu 
uzņemties kopas darbinieku pienākumus 
un, kuri varētu izveidot draudzes kopu. 
Gribētos ticēt, ka lielajā iebraucēju skaitā 
būtu arī pietiekami daudz ieinteresētu 
luterāņu. 
     Draudzes valde ir ļoti pateicīga māc. 
Viesturam Vāverem par sekmīgo kalpošanu 
izkaisītajā draudzē. Gandrīz visi iebraucēju 
jautājumi tiek adresēti tieši mācītājam un 
tā viņa slodze aizvien pieaug. Esam ļoti 
priecīgi, ka mācītājs Viesturs Vāvere ir 
piekritis turpināt kalpošanas darbu arī uz 
nākamiem pieciem gadiem. Esam gandarīti, 
ka t ik labi spē jam sastrādāt ies ar 
Vidusanglijas draudzi.  

Reinhards Vītols, draudzes priekšnieks  

Vidusanglijas draudze 

Vidusanglijas draudzē ir 125 locekļi 
un darbojas 4 kopas: Birminghamas kopa 
ar 24 locek ļ iem Volverhamtonā un 
B i r m i n g h a m ā ; K o v e n t r i j a s k o p a 
„Mūsmājās” ar 27 locekļiem Lemingtonā un 
Koventrijā; Lesteres kopa ar 38 locekļiem; 

„Straumēnu” kopa ar 36 locekļiem. 
Draudzes reģistreto locekļu skaits 2014. 
gadā ir sarucis par 2, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu. 

Draudzē 2014.gadā ir notikuši 27 
dievkalpojumi un 2 svētbrīži. Iesvētīts 1 
c i l v ē k s B i r m i n g h a m ā . T e l p a s 
dievkalpojumu noturēšanai ir visās kopās. 
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Pagaidām cenšamies dievkalpojumus 
noturēt arī “Mūsmājās”, jo īpašums vēl nav 
pārdots. Cik ilgi tā varēsim turpināt, nav 
zināms. Kopai būs jāmeklē citas telpas, kur 
noturē t dievkalpojumus vai ar ī tā 
pievienosies “Straumēnu” kopai. 2014.gada 
maijā Mūžībā tika aizsaukts ilggadējais 
“Straumēnu” kopas vadītājs Oļerts Vīgants. 
Par kopas vecāko 2014.gada 19.septembra 
draudzes padomes sēdē tika ievēlēta Ilona 
Birzgalis. “Straumēnos” esam sākuši 
noturēt papildus dievkalpojumus Dārza 
mājā, kur dzīvo vecākā gadagājuma 
aprūpē jamie iedzīvotā j i un, kuriem 
veselības dēļ ir grūtības nokļūt līdz Zaļajai 
zālei. 2014.gadā tas bija Ziemsvētku 
dievkalpojums, bet 2015.gadā - Lieldienu 
dievkalpojums. 

Īp a š i v e l ē t o s i z c e l t L E L BĀL 
pievienošanās Porvo saimei nozīmīgumu. 
Šis ievērojamais vēsturiskais notikums 
vistiešākajā veidā ir skāris arī mūsu 
Vidusanglijas draudzi. Mazajā Catthorpe 
ciemā , Sv.Toma bazn īcā 2014.gada 
1.novembrī notika kopējs “Straumēnu” 
kopas un vietējās anglikāņu draudzes Visu 
d v ē s e ļu / M i r u šo p i e m iņ a s d i e n a s 
dievkalpojums. Dievkalpojumu vadīja mūsu 
mācītājs Viesturs Vāvere kopā ar anglikāņu 
mācītāju, kanoniķi Christopher Oxley. 

Vi r sva lde un arch ib ī skaps ar 
Pārvaldes Lielbritānijā ieteikumu ir 
piešķīruši Atzinības Rakstu „Par uzticīgo un 
pašaizliedzīgo darbu draudzē un Baznīcā” 
Vidusanglijas draudzē Zigrīdai un Arvīdam 
Piķeļiem no Birminghamas kopas un 
Vilhelmīnei Liepai no Koventrijas kopas 
“Mūsmājās”. 

Vēl joprojām neesam raduši iespēju 
p a l i e l i n ā t d i e v k a l p o j u m u s k a i t u 
Birminghamas kopā, lai uzrunātu un 

iesaistītu draudzē daudzos jauniebraukušos 
latviešus, kuri dzīvo un strādā šajā lielajā 
pilsētā. Pēc pašreizējās kārtības tur notiek 
tikai 3 dievkalpojumi gadā.  

Par draudzes finansiālo situāciju. 
Draudzes nodevas i r sag laba jušās 
iepriekšējā gada līmenī, bet ir palielinājušās 
dievkalpojumu kolektes par £465. Bankas 
noguldījumu augļi bija samazinājušies par 
£348, kas liecina, ka kapitāls dilst. Citi 
ienākumu avoti ir draudzes mā jas 
izīrēšana, Ziemsvētku akcijas ziedojumi un 
Gift Aid nodokļu atmaksas. Izdevumi 
palielinājās par £5191, salīdzinot ar 
i ep r i ek šē j o gadu . Tas i r s a i s t ī t s , 
g a l v e n o k ā r t , a r m ā c ī t ā j a a l g a s 
pal ie l inā jumu, lai segtu Pārvaldes 
piemaksas samazinājumu, saskaņā ar 
iepriekšējās Sinodes lēmumu un citi lielāki 
izdevumi bija saisitīti ar draudzes mājas 
remontiem, uzstādot jaunu boileri un 
radiatoru. Kā arī izdevumi bija saistīti ar 
mašīnas remontiem un īres pabalstu 
mācītājam. Draudzes vajadzībām izlietojām 
15 Gadagrāmatas – 11 pārdevām un 4 
uzdāvinājām.  Saskaņā ar 2014. gada 
budžeta izpildi, ienākumi bija - £8885, bet 
izdevumi - £15163. Draudzes 2014.gada 
budžets noslēdzās ar £6277 iztrūkumu, kas 
tika segts no draudzes rezervēm. Draudzes 
kasieris Andrejs Dunkers ļoti rūpīgi ved 
draudzes grāmatas, kārto Gift Aid nodokļu 
atmaksas un veic visus maksājumus. Tas ir 
ļoti nozīmīgs, atbildīgs un nesavtīgs darbs, 
par ko liels paldies Andrejam. 

Pa ld ie s māc ī tā j am Vie s turam 
Vāverem, kurš mūsu draudzē sekmīgi kalpo 
jau septīto gadu. 

Daira Vāvere, draudzes priekšniece  

*** 
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Draudzes maksājumi 

Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus un ziedojumus tagad ir iespējams 
samaksāt pie kopu kasieriem vai kopu vecākajiem pirms vai pēc dievkalpojuma. 
Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši draudzes bankas kontā. Draudzes nodokļa ieteicamā 
minimālā summa ir £10. 

Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Austrumanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Lloyds; Sort code: 30 92 26; Konta numurs: 00116221 
Var arī nosūtīt čekus draudžu kasieriem. 
Vidusanglijas draudzes kasieris: 
Mr Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farm; Rowney Green Lane, Rowney Green, 

Alvechurch, Birmingham, B48 7QS. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian 
Evangelical Lutheran Church in the Midlands. 

Austrumanglijas draudzes kasiere: 
Mrs Aira Smith, “Bonhams”, Forest Lane, Wickham, PO17 5DW. Čekus izrakstīt uz 

(make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran Parish of East Anglia. 
Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu, kas turpina nodrošināt 

draudžu darbību! 

*** 

Pārdomām… 

KAS TU ESI, KUNGS? 

Bieži man jautā: “Kāds ir tavs Dievs, kura dēļ tu dzīvo?” Man jāatbild… Kaut 
stostīdamies, bet jābūt pārliecinošam! 

Dažreiz es uzdodu šo jautājumu pats sev, vienatnē. Un sniegt atbildi vairs nav nemaz 
tik vienkārši.  

Nereti sirdī izklājies šaubu paklājs. Tās to vien gaida, lai celtos gaismā. Un, tomēr, šis 
jautājums ir tik nozīmīgs, jo pasacīt, kas Tu esi, vienlaikus ir izteikt to, kas esmu es. Kas 
esmu es, pateicoties Tev. 

Divi cilvēki, kuri mīl viens otru, spēj atbildēt, kas ir otrs, tādēļ, ka viņi to pazīst un 
tādēļ, ka, savā ziņā, ir kļuvuši otrs… Man ir jāmīl Dievs, lai es spētu atbildēt, kas ir Vinš, 
sniegt nevis teorētisku un teoloģisku atbildi, bet izsacīt vārdus, kas nāk no sirds. Vārdus, ko 
saka draugs, ko saka cilvēks, kurš ir Dievā iemīlējies. 

Kā mīlētajus pārveido viņu mīlestība, tā es būšu Tevis pārveidots, mans Dievs. Un, 
redzot mani dzīvojam, Tev vien zināmā veidā, ļaudis spēs ieraudzīt Dieva seju un atbildēt, 
kas ir  Dievs viņiem. 

(autors nezinams) 
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Kontaktinformācija 

Draudžu mācītājs:  
Viesturs Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 
Austrumanglijas draudzes priekšnieks:  
Prof.emer. Reinhards Vītols, tālr./fakss: 01159 374630, e-pasts: rvitols@talktalk.net 
Vidusanglijas draudzes priekšniece:  
Daira Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com  

Plaša un noderīga informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā, tajā 
skaitā arī par mūsu draudzēm, atrodama: www.draudze.org.uk  

 *** 
Kristīti: 

Austrumanglijas draudzē: 
Derbijas kopā -  
Andars Ignats, Anastasia Ignate, Laura 
Vilane, Caroline Purgaile; 
Mansfīldas kopā -  
Sofija Paula Nikolajeva; 
Pīterborovas kopā - Sofija Kirillova, Inga 
Pētersone 
Vidusanglijas draudzē: 
“Straumēnu” kopā -  
Matīss Sālavs 
  

Pavadīts Mūžībā: 
Ēvalds Petrovs (Birminghamā) 

Iesvētīti: 
Austrumanglijas draudzē: 
Derbijas kopā -  
Laura Vilamane, Diāna Pumpa, Armands 
Didžus, Agrita Kozlovska, Rada Brandava, 
Dana Kozlovska, Jana Hauberga, Amanda 
Lev i cka , A i v i s S t epanovs , Sab īne 
Brunsliepa, Dace Širmane, Rasma Čīče; 
Pīterborovas kopā -  
Inga Pētersone, Oskars Veraļjevs, Laura 
Skovorcova  
Vidusanglijas draudzē: 
Birminghamas kopā -  
Maija Kauce, Atanas Mitkov Atanasov 

“Straumēnu” kopā -  
Matīss Sālavs, Ginta Kārkliņa 
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D I E V K A L P O J U M I  
2015.GADA 2.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 11.oktobrī, plkst.14.30 Pļaujas svētku dievkalpojums 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 5.septembrī, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 2.oktobrī, plkst.14.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 7.novembrī, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 5.decembrī, plkst.14.00  Adventa dievkalpojums 
Ceturtdien, 24.decembrī, plkst.16.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

“MŪSMĀJĀS” (Koventrijas kopa) 
dievkalpojumi notiek Priory Hill, Wolston, Coventry, CV8 3FZ 
Ja turpinās pastāvēt iespēja, ka varam dievkalpojumus noturēt “Mūsmājās”, tie 
iepriekš tiks izziņoti. 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

“STRAUMĒNOS” 
Dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 27.septembrī, plkst.10.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 25.oktobrī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 15.novembrī, plkst.15.00  Valsts svētku svētbrīdis (Zviedru zālē) 
Trešdien, 23.decembrī, plkst.15.00  Ziemsvētku dievkalpojums (Dārza mājā) 

*** 

Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties Visu svēto dienas/Mirušo piemiņas 
dienas un Ticības atjaunošanas dienas dievkalpojumā,  

sestdien, 31.oktobrī, plkst.15.00,  
Catthorpes ciema St.Thomas baznīcā, LE17 6DB.  
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AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 6.septembrī, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 4.oktobrī, plkst.12.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 1.novembrī, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 6.decembrī, plkst.12.00 Adventa dievkalpojums 
Ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 6.septembrī, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 4.oktobrī, plkst.15.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 1.novembrī, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Ziemsvētku dievkalpojuma un ziemsvētku eglītes sarīkojuma laiks tiks izziņots 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 5.septembrī, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 3.oktobrī, plkst.11.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 7.novembrī, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 5.decembrī, plkst.11.00 Adventa dievkalpojums 

PĪTERBORO 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 12.septembrī, plkst.16.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 10.oktobrī, plkst.16.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 14.novembrī, plkst.16.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 12.decembrī, plkst.16.00 Adventa dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 

Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties Visu svēto dienas/Mirušo piemiņas 
dienas un Ticības atjaunošanas dienas dievkalpojumā,  

sestdien, 31.oktobrī, plkst.15.00,  
Catthorpes ciema St.Thomas baznīcā, LE17 6DB. 
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