
    
   Kristus saka:  
 “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.”

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2016.GADA 1.POSMAM 

* Attēls no Džonatana Klarka (Jonathan Clarke) skulptūras “Dzīves Ceļš”. Tajā atspoguļoti daudzie negaidītie 
līkloči un pagriezieni mūsu ceļā no tumsas uz Kristus krusta gaismu. Skulptūra atrodas Ely katedralē. 

               

Ir pagājis rēnais, miglainais, sentēvu tradīcijā par veļu mēnesi sauktais novembris. Mēnesis, 
kas ir tik nozīmīgs latviešu tautai, kad svinam Lāčplēša dienu, Latvijas neatkarības 

proklamēšanu un, kad atceramies mūsu mīļos Mirušo piemiņas dienā. 

Ir pienācis Advents un iesācies jauns Baznīcas gads. Drīz pienāks arī Ziemsvētki un Jaunais 
kalendārais gads. Ko tas mums nesīs - mēs nezinām, bet ticam uz to labāko. Svētajos Rakstos ir 

teikts: “Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām 
lietām.” (Vēstule ebrējiem 11:1) Ikdienas ziņās klausāmies par militāriem konfliktiem, 

saspīlētām starpvalstu attiecībām, visu to, kas tik raksturīgs cilvēcei tās pastāvēšanas vēsturē. 
Mateja evaņģēlijā 24:6,13 lasām: “Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet 

nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks 
izglābts.” Pastāvēt līdz galam ir palikt uzticīgiem savu tēvu Dieva atziņai, tradīcijām, dzīves 

veidam. Daudziem tas varbūt šķiet vājš un nevarīgs veids, līdzīgs jēram, kas nespēj sevi 
aizstāvēt un neprot pastāvēt. Svētie Raksti gan saka pretējo, jo Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām:  

“Tie karos ar Jēru, bet Jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu kēniņš, un viņa 
aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu.” 

Filosofs John Stuart Mill ir teicis:  
“Viens cilvēks ar ticību ir līdzvērtīgs simts tūkstošiem, kuriem ir tikai intereses.”  

Lai Dievs mums dāvā šādu ticību un uzticību Dieva atziņai, tradīcijām un dzīves veidam! 

jūsu mācītājs Viesturs Vāvere  
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Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016.gadā ieejot 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 
Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.   

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas 
pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  
Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam 
lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo sērās, 
neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, 
steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.  
Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es 
jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas 
Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas 
nesnauž un neguļ.  Nekad. 

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem 
brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, kuŗai 
nesen palika ‘tikai’ 95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā. Gaŗā mūža ceļā 
daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts 
tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un Svētā Gara klātbūtne - miera balodis dodas 
līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes 
rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, 
cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un 
mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē, Latvijā un 
ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, 
kas gatavi sargāt, gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez 
bailēm.  Visvarenais Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai 
dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības un 
jaunu uzdevumu pilna!   
   
Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 
Archibīskape Lauma 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Ar atmiņām, lūgšanām un klusuma brīdi pieminam 2015. gada 5.augustā 
Mūžībā aizsaukto ilggadējo un iemīļoto Derbijas kopas vecāko un 

Austrumanglijas draudzes priekšnieka vietnieku un sekretāru  
Gunāru Robertu Līcieti. 

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība;  
kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” (Jāņa ev. 11:25) 

Visdziļākā līdzjūtība dzīvesbiedrei Dailai, ģimenes locekļiem un piederīgajiem. 
Mūžīgo Mieru, Dievs, dodi… 

               

Austrumanglijas draudzes 
padomes sēde 
Vējainā 28. novembra rītā tikāmies uz 
gadskārtējo Padomes sēdi priekšnieka mājiņā,  
Tollertonā. Ar noliektām galvām un klusuma 
brīdi godinājām mūsu drauga un rūpīgā 
baznīcas darbinieka Gunāra Līcieša aiziešanu 
Dieva valstībā. Nav vārdu, kuri īsteni 
atspoguļotu viņa mūža devumu un mūsu 
zaudējumu. Ieskatoties 2013. gada valdes 
vēlēšanu rezultātos redzēju, ka esam valdē 
ievēlējuši Astrīdu Ligeri un esmu viņai ļoti 
pateicīgs, ka ar šodienu Astrīda pārņems 
Gunāra pildītos pienākumus. 
Ar dziesmu un lūgšanu mācītājs Viesturs 
Vāvere izlūdzās Dieva gādību un palīgu risinot 
darbu Viņa druvā. Mācītāja darba slodze, 
mērojot lielos dievkalpojumu vietu attālumus 
un risinot bieži sarežģītās aprūpes prasības 
nemazinās, bet šķietami pieaug. Dāvāsim 
viņam mūsu izjustu pateicību.  
Draudzes priekšnieks savu ziņojumu iesāka ar 
domu, ka Gunāram varbūt jau bija nojauta par 
aiziešanu mūžībā, jo pagājušā pavasarī viņš 
nodeva Derbijas kopas vadību Inesei Pinaar. 
Diemžēl, Inese darba dēļ šodien nevarēja 
ierasties, bet esam priecīgi redzēt viņas 
mammiņu Anitu atvedot kopas pārskatu.  
Patīkami ir dzirdēt, ka Pīterboro latviešu 
sabiedrība ir ļoti darbīga dažādās jomās. Arī 
draudzes kopai ir darbinieki, kuri teicami veic  

nepieciešamo grāmatvedību un dod draudzes 
valdei atskaites. Aizņemtības dēļ šodien uz sēdi 
neviens nevarēja ierasties, bet no pārskata 
redzam, ka pēdējā gadā kopas locekļu skaits ir  
gandrīz vai dubultojies. Nevienu neminot 
vārdā noprotam, ka ir tikai dažas personas, 
kuras ir uzņēmušās iekustināt un vadīt 
sabiedrību Pīterboro – tik izcilā līmenī. 
Notinghamas kopa ir zaudējusi vecās paaudzes 
locekļus, bet klāt pienākuši ir četri gados 
jaunāki locekļi, un tā kopskaits vēl turas virs 
50.  
Par Mansfildas kopu esam norūpējušies. 
Zinām, ka dievkalpojumi notiek, dievlūdzēji 
nāk un kolekte parasti sedz baznīcas samaksu,  

Kristības un iesvētības Mansfīldā 
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bet pi ln ībā neizprotam, vai tas būtu 
aizņemtības dēļ, ka nesaņemam grāmatu un 
darbības pārskatus. Pagaidām mācītājs vai 
Daira izpalīdz, ja nav kopas pārstāvja klātbūtne 
dievkalpojumā.  
Valde dziļā ticībā cer, ka atradīsies daži kopas 
locekļi, kuri varētu ziedot savu laiku un, 
sadarbojoties vēlētos vadīt kopas dzīvi un dotu 
draudzes valdei atskaites. Katrai dibinātai 
kopai vajadzētu saņemt garīgo aprūpi, bet bez 
vietēja pārstāvja to būtu ļoti grūti nodrošināt. 
Bijām priecīgi, ka draudzes kasiere Aira mēroja 
tālo ceļu un deva mums pārskatu un 
sagatavotu budžeta plānu 2016. gadam. 
Noguldījumu augļi vēl aizvien sastāda lielākos 
ienākumus, lai arī augļu procents ir mazs. Tā 
no rezervēm, lai līdzsvarotu kopsummu, ir 
jāatskaita līdzekļi.  Kalpojošie mācītāji līdz šim 
ir saņēmuši algas pielikumus no Baznīcas 
Pārvaldes, kuri nav ieskaitīti draudzes budžetā. 
Pārvaldes līdzekļi ir strauji sarukuši un katru 
gadu piemaksas tiek samazinātas. Mūsu 
draudze ir lēmusi šo samazinājumu aizpildīt no 
rezervēm. 
Mūsu draudzei ir sen iesākta tradīcija uzturēt 
“Māsu draudzes” attiecības ar LELB draudzi 
Bolderājā. Ik gadu no draudzes līdzekļiem 
esam dāvājuši Ziemassvētku velti Bolderājas 
draudzei £150.00 un Svētdienas skolai no 
draudzes kopām £100.00. To pašu velti 
izvēlējāmies arī šogad. 
Pēc pārrunām vienojāmies paturēt līdzīgu 
izkārtojumu dievkalpojumiem 2016. gada 
pirmajam posmam, kā tie bija 2015. gadā. Kā 
labi “pušelnieki” ar Vidusanglijas draudzi 
mēģinām kopīgiem spēkiem risināt līdzīgās 
aprūpes jautājumus, jo atsevišķi kā draudzes 
neesam spējīgas pastāvēt.   

Ar gandarījumu vērojam Dairas Vāveres studiju 
progresu un pienākumus Baznīcas Pārvaldē un  
Virsvaldē. Virsvaldē Daira pilda Lielbritānijas 
laicīgā pārstāvja un sekretāra lomas. Viņas 
studiju rezultātā Dairai pienāktos pāriet uz 
garīgā amata kārtu, kas prasītu jaunus 
pārkārtojumus. Ievērosim, ka viņa pilda arī 
Vidusang l i j a s d raudze s p r i ek šn iece s 
pienākumus un šodien mums nes sveicienus un 
pārskatu. 
Nākošā Sinode notiks sestdien, 2016. gada 21. 
maijā, Bradfordā un dievkalpojums svētdien, 
22. maijā. Šajās dienās notiks atvadīšanās no 
mūsu iecienītās mācītājas Gitas Putces, kura 
vēlas doties pelnītā atpūtā un atgriezties 
Vācijā. Ar šo Sinodi Baznīcas Pārvaldei notek 
mandāts un notiks jaunas vēlēšanas. Jūs labi 
zināt, ka Sinode ir lēmēja par mūsu baznīcas 
darbu un Pārvalde ir tikai lēmumu izpildītāja, 
tāpēc būtu ļoti nozīmīgi vismaz visiem kopu 
pārstāvjiem ar savu padomu piedalīties Sinožu 
sēdēs. 

  
Padomes sēdes dalībnieki 

Pateicībā visiem, kas palīdz mums kalpot un 
izlūgsimies Dieva gādību, lai Viņa vārdi mums 
neapklustu! 

Draudzes priekšnieks Reinhards Vītols 
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Vidusanglijas draudzē 

Vidusanglijas draudzes padomes sēde notika 
2015.gada 17.oktobrī “Straumēnos”. Tajā 
piedalījās   draudzes padomes locekļi: mācītājs 
- Viesturs Vāvere, draudzes priekšniece - Daira 
Vāvere, priekšnieces vietniece - Rūta Bonner, 
kasieris - Andrejs Dunkers, sekretāre - Ināra 
Āboliņa (viņi arī veido draudzes valdi),  
Birminghamas kopas pārstāve un revīzijas 
komisijas locekle Zigrīda Piķelis, “Straumēnu” 
kopas vecākā Ilona Birzgalis, Lesteres kopas 
vecākā I ve ta Ročāne . Sve i c ienus no 
Austrumanglijas draudzes un ziņojumu sniedza  
draudzes priekšnieks prof.emer. Dr. Reinhards 
Vītols. Pēc sēdes varējām baudīt sirsnīgu 
sadraudzību, par ko pie bagātīgi klāta aukstā 
galda bija parūpējusies Anita Sīlis. 

Draudzes padome sadraudzības brīdī 
Sēdē pārrunājām draudzes esošo situāciju, 
nākamā gada darbību, tai skaitā, pieņēmām 
draudzes budžetu. Vidusanglijas draudzē 
2015.gadā ir 116 locekļi un darbojās 4 kopas: 
B i rminghamas kopa ar 20 locek ļ i em 
Volverhamtonā un Birminghamā; Koventrijas 
kopa ar 27 locek ļ iem Lemingtonā un 
Koventrijā; Lesteres kopa ar 32 locekļiem; 
„Straumēnu” kopa ar 37 locekļiem. 
Konventrijas kopa, sākot ar 2015.gada 
2.pusgadu, vairs nevar noturēt dievkalpojumus 
“Mūsmājās”, jo īpašums ir pārdots, tādēļ 
nākamajā gadā plānojam biežāk noturēt 
dievkalpjumus “Straumēnos”. 

Catthorpe ciemā, Sv.Toma baznīcā, arī šogad,
31.oktobrī, notika kopējs “Straumēnu” kopas 
un vietējās anglikāņu draudzes Visu dvēseļu/
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.  

māc. V.Vāvere, ērģelniece I.Āboliņa, canon Chris Oxley 

Dievkalpojumu vadīja mūsu mācītājs Viesturs 
Vāvere kopā ar anglikāņu mācītāju, kanoniķi 
Chris Oxley. Dievkalpojums notika pārmaiņus 
latviešu un angļu valodā. Iededzot svecītes 
mūžības vainagā, draudze aizlūdza par 
baznīcas kapsētā apbedītajiem 20 latviešiem 
un Mūžībā aizsauktajiem tuviniekiem. 
Vienojāmies, ka nākamajā gadā mēģināsim 
noturēt 5 dievkalpojumus Birminghamas kopā. 
Draudzes padome izteica pateicību kasierim 
Andrejam Dunkeram par viņa nesavtīgo darbu 
rūpīgi vedot draudzes grāmatas, kārtojot Gift 
Aid nodokļu atmaksas un veicot visus 
maksājumus. 

Draudzes priekšniece Daira Vavere 

       

2015.gada 7.novembrī pavadījam Mūžībā 
mūsu visu mīļo un allaž darbīgo  

“Mūsmāju” saimnieci Viliju Liepu.  
“Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats, 

Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats.” 
Mūžīgo Mieru, Dievs, dodi… 
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Kristīti: Santars Malats, Liāna Dombrovska, Ričards Jānis Beiziķis, Sofija Brunsliepa, Sintija 
Skrupska, Raitis Kozlovskis, Siandra Bullenreitere (Derbijā); Martins Mažons, Kevins Krūzmētra 
(Notinghamā); Arno Andriksons, Enija Andriksone, Anrijs Andriksons, Aiga Andriksone, Elīna 
Andriksone (Mansfīldā); Nikola Dolgova (“Straumēnos”). 

Iesvētīti: Melita Dombrovska, Jānis Fenge, Šandars Kozlovskis, Arita Kozlovska, Sintija Skrupska, 
Dzintars Stepanovs, Siandra Bullenreitere, Dzintars Putraševics (Derbijā); Martins Mažons, Dana 
Blumberga, Monta Izašare, Edgars Pugačs (Notinghamā); Anrijs Andriksons, Aiga Andriksone, Elīna 
Andriksone (Mansfīldā). 

Pavadīti Mūžībā: Haralds Grīnbergs (Korbijā), Reinis Pabērzis (Birminghamā), Gunārs Roberts 
Līcietis (Derbijā), Vilhelmīne Liepa (Koventrijā).  

               

Draudzes maksājumi 
Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus 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! 

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 
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D I E V K A L P O J U M I  
2016.GADA 1.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 13.martā, plkst.14.30 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 29.maijā, plkst.14.30  Dievkalpojums 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos”, bet 
īpaši 27.martā un 12.jūnijā. 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 6.februārī, plkst.14.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 5.martā, plkst.14.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 2.aprīlī, plkst.14.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 7.maijā, plkst.14.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 4.jūnijā, plkst.14.00 Dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
Dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 17.janvārī, plkst.10.00  Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 21.februarī, plkst.10.00  Gavēņa laika dievkalpojums apvienots ar 
       Koventrijas kopu 
Svētdien, 20.martā, plkst.10.00  Pūpolu svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 27.martā, plkst.10.00  Lieldienu dievkalpojums apvienots ar  
       Koventrijas un Birminghamas kopām 
Svētdien, 17.aprīlī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 15.maijā, plkst.10.00  Vasarsvētku dievkalpojums apvienots ar  
       Koventrijas kopu 
Svētdien, 12.jūnijā, plkst.10.00  Tautas sēru dievkalpojums apvienots ar  
       Koventrijas un Birminghamas kopām 
Svētdien, 26.jūnijā, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 17.jūlijā, plkst.10.00  Dievkalpojums 

KOVENTRIJAS/“MŪSMĀJU” kopa 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos”, bet 
īpaši 21.februāri, 27.martā, 15.maijā un 12.jūnijā. 
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D I E V K A L P O J U M I  
2016.GADA 1.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 7.februarī, plkst.12.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 6.martā, plkst.12.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 3.aprīlī, plkst.12.00 Baltās svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 1.maijā, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūnijā, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 3.jūlijā, plkst.12.00  Dievkalpojums 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 7.februārī, plkst.15.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 6.martā, plkst.15.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 3.aprīlī, plkst.15.00 Baltās svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 1.maijā, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūnijā, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 3.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums 

MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 6.februārī, plkst.11.00 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 5.martā, plkst.11.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 2.aprīlī, plkst.11.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 7.maijā, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 4.jūnijā, plkst.11.00 Dievkalpojums 

PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 13.februārī, plkst.16.00  Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 12.martā, plkst.16.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 9.aprīlī, plkst.16.00  Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 14.maijā, plkst.16.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 11.jūnijā, plkst.16.00 Dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties.
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