ZIEMEĻANGLIJAS EV. LUTERISKĀ LATVIEŠU DRAUDZE
Draudžu mācītāja: Gita Putce, 4 Lancastre Grove LEEDS LS5 3DY

tel.: 0113 217 68 79

ē-pasts: gputce@gmail.com

2016. gada martā
Mīļie draudzes locekļi!
Ap mums ir pavasaris ar ziediem un gaišumu. Bet baznīcas dzīvē esam Ciešanu laikā vai
Gavēņa laikā - Tas ir laiks, kad Jēzus ir ceļā uz Jeruzalemi, pretī krusta nāvei, bet arī
augšāmcelšanās brīnumam.
Savā grāmatu plauktā nejauši atradu grāmatiņu ar Ciešana laika pārdomām. Šķirstīju to. Ar
vienu no šīm pārdomām gribu dalīties ar jums. Tur, kā vienas dienas vadmotīvs, ir vārdi:
Mans mājoklis būs pie tiem, es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Arī citas tautas
atdzīs, ka es esmu tas Kungs, kas Israēlu svētī. Ecek. 37:27-28
Tad sekoja šī apcere:
“Mozaīka sastāv no tūkstošiem mazu akmentiņu. Daži no tiem ir zilā, pelēkā, daži dzeltenā un
daži zelta krāsā. Aplūkojot mozaīku tuvumā, varam apbrīnot katra akmentiņa skaistumu. Bet, kad
pakāpjamies soli atpakaļ, redzam, ka visi mazie akmentiņi veido brīnišķīgu gleznu, kas stāsta to,
ko neviens no tiem atsevišķi nevarētu izdarīt.
Tāda ir mūsu dzīve kopībā ar citiem. Mēs katrs līdzināmies mazam akmentiņam, bet kopā
pasaulei atklājam Dieva seju. Neviens nevar teikt: 'Es daru Dievu redzamu.' Bet citi, kas redz mūs
kopā, var teikt: 'Viņi dara Dievu redzamu.' Kopība ir tur, kur saskaras pazemība un diženums.”
Man patīk doma, ka esam ieņemti Dieva gaismas lokā, un pamats mūsu ticībai taču ir, ka
Lieldienu notikums nav palicis tālā pagātnē, bet ka arī tagad Kristus ir ar mums.
Kopš daudziem gadiem esam pulcējušies dievkalpojumos, veidojuši kopību un sadraudzību.
Mūsu ceļi dalīsies. Eju pensijā. Došos uz Vāciju. Bet vienalga kur, mēs nekad nebūsim vieni,
visur ir atrodama kopība, tā palaikam izmainās, cilvēki ap mums aizceļo, citi nāk klāt. Bet ir labi
zināt, ka Dieva tuvums un Viņa gaisma ir nemainīgas.
Mūsu draudzē katram no mums ir bijis savs īpašais pienesums, bet tāpat kā Jūs, arī es esmu
izjutusi kopības svētību un prieku, ka esam sastapuši Kristu.
Paldies ikvienam no Jums un paldies mūsu Kungam, kas mūs ir vienojos. Lai Viņš svētī Jūsu
ceļu un lai Viņš svētī arī manas tālākās gaitas.

Sirsnībā

mācītāja Gita Putce

Aicinu uz nākamiem dievkalpojumiem, kurus vēl vadīšu:
BRADFORDĀ
svētdien, 27. martā, Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu

plkst. 10.30

svētdien, 17. aprīlī,

plkst. 10.30

Dievkalpojums ar dievgaldu

svētdien, 22. maijā, Trīsvienības svētkos dievkalpojums ar dievgaldu
un māc. Gitas Putces atvadīšanās aizejot pensijā
HALIFAKSĀ
svētdien, 3. aprīlī, Lieldienu atsvētes dievkalpojums ar dievgaldu
The Shay, Shaw Hill, HX1 2YS

plkst. 10.30

plkst. 14.00

ZIEMEĻANGLIJAS DRAUDZES ZIŅAS
Draudzes priekšniece:
Anita Burkevica, ēpasts: <burkevicaanita@gmail.com> tel.: 0785 603 7970
2015. gadā
Kristīti:
5. 4. Dylans Richards Priedoliņš
5. 4. Keita Strautiņa

Kristīti/Iesvētīti:
5. 4. Ieva Linde
29. 11. Vineta Ignāte
5. 4. Madara
Strautiņa
29. 11.
Arnis Kleins

17. 5. Markuss Graudiņš Andersons
18. 10. Katrīna Pētersone

24. 10. Thomas Jaujenieks
22. 11. Vanesa Dabre-Žibala
22. 11. Kristaps Kristiāns Žibals
27. 12. Henrijs Novadnieks

Dieva mierā aizsaukti 2015. gadā:
Ansis Šteinbergs
Augusts Zolts
Jānis Vidzis
Vilberts Klaviņš
Jānis Šmits
Ivars Muravskis
Voldemārs Korps
Zigurds Klaviņš

Ēriks Bērziņs
Biruta Geide
Aleksis Terezko

+ 11. 1. Halifaksā
+ 19. 2. Līdsā
+ 14. 4. Halifaksā
+ 14. 8. Halifaksā
+ 22. 8. Līdsā
+ 13. 9. Līdsā
+ 19. 9. Bradfordā
+ 28. 10. Bradfordā

Leons Taukulis
Angela Kania
Valteris Bērziņš
Richards Šhops

+ 4. 11. Ročdālē
+ 4. 12.Bradfordā
+ 25. 12. Bradfordā
2016. gadā:
+ 7. 1. Halifaksā
+ 22. 1. Līdsā
+ 9. 2. Bradfordā
+ 15. 3. Halifaksā

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība,” saka mūsu Kungs, Jēzus Kristus. Jņ.11:25

* * *
Par izmaiņām draudzēs:
Ar šī gada janvāri Līdsas draudze ir izbeigusi savu darbību. Valde bija izsūtījusi aptaujas lapu
par tālāko piederību pie Latvijas ev. Lut. Baznīcas un tuvākās draudzes: ZiemeļanglijasBradfordas draudzes. 22 draudzes locekļi to vēlējās. Līdsas draudzes kases grāmatas ir
noslēgtas un 9. februārī draudzes līdzekļi £ 8369.02 ir ieskaitīti Ziemeļanglijas draudzes
kontā.
Arī Ziemeļanglijas-Bradfordas draudzē ir izmaiņas:
Oktobrī līdz ar aicinājumu Pļaujas svētku ziedojumam mācītāja izsūtīja arī lūgumu apstiprināt kandidātus turpmākai
draudzes darbībai. Paldies, kas atsaucāties un apstiprinājāt tos, kuri ir ar mieru draudzē aktīvi līdzdarboties.
6. februārī jaunā padome sanāca kopā un amatu sadale ir:

Draudzes priekšniece
Vietniece
Sekretāre
Saimniecība pārzine
Kasiere

Anita Burkevica
Irēne Novadnieks
Līga Fortuna
Vita Kazarevska
Anita Burkevica un Irēne Novadnieks

Draudzes darbu atbalstīs padomes locekļi:

Ārija Alferovs
Emīlija Galdiņš Anda Krolle
Daiga Leite

Aina Novadnieks
Ēriks Novadnieks
Ināra Tamsons
Mudīte Turciņš

Andris Tamsons kopš 15 gadiem ir kārtojis draudzes kases grāmatas. Viņš pateicās par
uzticēto uzdevumu, bet tagad izbeidza savu darbošanos kasiera amatā. Visi klātesošie viņam
sirsnīgi pateicās.

Ēriks un Aina Novadnieks valdes darbā vairs nevēlējās iesaistīties, bet padomes locekļi būs
pateicīgi par viņu abu atbalstu un padomiem gūti daudzu gadu gaitā.
Kā draudzes priekšnieks Ēriks Novadnieks ir nokalpojis 36 gadus, bet Aina kā dāmu komitejas
priekšniece gadu vairāk - 37 gadus. Tie ir bijuši svētības pilni gadi. Ne tikai draudzes bet arī
Daugavas Vanagu darbā abu prioritāte ir bijusi aprūpes darbam – redzēt citus cilvēkus un
mēģināt palīdzēt. Pļaujas svētku dievkalpojumā abus sveicām un teicām paldies.
Vēl viens lēmums un līdz ar to izmaiņa:
Ziemeļanglijas-Bradfordas draudzes vārds ir izmainījies. Pilsētas vārds izpaliek.
Draudze ir kļuvusi par Ziemeļanglijas latviešu ev. luterisko draudzi.
Lūdzam Jūsu atbalstu draudzes darbam, maksājumus pieņem:
Irēne Novadnieks
Anita Burkevica
Moorside Cottage
5 Moorfield Ave.
Union Lane
Bradford BD3 7HH
Ogden Halifax HX2 8BP

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

Kā draudzes dzīve ies tālāk, kad mūsu māc. Gita Putce aizies pensijā?
Daira Vāvere Notinghamā studē teoloģiju. Jūnijā st udijas noslēgsies. Ir nodoms, ka varētu kalpot ziemeļu
draudzēs. Tas nozīmē Mančesteras draudzē un arī Ziemeļanglijas draudzē.
Draudzēm ir ar viņu jāiepazīstas, lai draudzes viņu varētu aicināt uz draudžu aprūpi.
Stud. teol. Daira Vāvere ir jau viesojusies mūsu draudzēs un ņēmusi dalību dievkalpojumos.
Nākamā iespēja ar viņu iepazīties būs dievkalpojumos
Bradfordā 17. aprīlī un 22. maijā, kā arī Sinodē 21. maijā un Mančesterā 8. maijā.

Māc. Gitas Putces atvadu dievkalpojums 22. maijā:
Dievkalpojumā piedalīsies baritons Pēteris Svilis un visi Lielbritānijas garīdznieki.
Īpašs ciemiņš būs archibīskape Lauma Žušēvica.
Pēc dievkalpojuma draudzes valde aicina baznīcēnus uz Daugavas Vanagu namu, lai pakavētos sadraudzībā un
plkst. 14 būs pusdienu galds.

Ja vēlaties pusdienas, tad lūdzu pieteikties līdz 10. maijam pie
Vitas Kazarevskas tel.: 0759 947 8200 vai Irēnes Novadnieces tel.: 0772 160 6003
Bradfordā, 21. maijā būs gadskārtējā Sinode

Sabrauks Lielbritānijas draudžu pārstāvji, lai pārrunātu, draudžu darbu.
Sinodes atklāšana būs sestdien, plkst. 12.00 Daugavas Vanagu namā. Plkst. 13.30 sāksies pārrunas. Vakarā,
plkst. 19.30 būs mūsu viesu dažādie stāstījumi.

Visi, kas vēlās, ir laipni aicināti piedalīties Sinodes gaitā, lai uzzinātu, kā citur rit draudzes darbs.
Par notikumiem draudzēs Jūs uzzināsiet arī mājas lapā: www.draudze.org.uk

* * *
Mācītājas un draudzes valdes vārdā: Gita Putce un Anita Burkevica

