
    
 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 
      2016.GADA 2.POSMAM 

*** 
Jo Dievs nav mums devis bailības 

garu, bet spēka, mī lestības un 
savaldības garu.  (2.Tim 1:7) 

I r no t i c i s r e f e rendums pa r 
Apvienotās Karalistes palikšanu vai 
izstāšanos no Eiropas Savienības. 
Apvienotā Karaliste ir nobalsojusi par 
i z s tā šanos . Vē lē šanu aģi tā c i j a s 
kampaņas (par palikšanu vai izstāšanos) 
fokusē jās uz bailēm. Ar ī izvē le, 
lielākoties, tika izdarīta balstoties uz 
bailem.  

Bailes ir stindzinošas, paralizējošas, 
veselo saprātu atņemošas. Bailes neļauj 
mums mainīties un mainīt kaut ko mūsu 
dzīvēs. Amerikāņu teologs Reinhold 
Niebuhr (1892-1971) ir teicis: “Dievs, 
davā man rāmu garu pieņemt lietas, 
kuras es nevaru mainīt, drosmi mainīt 
lietas, kuras es varu, un gudrību zināt 
atšķirību.” 

Maiņām ir ievērojama psiholoģiska 
ietekme uz cilvēku prātiem. Bailīgos tās 
biedē, jo viss var būt vēl ļaunāk. Cerīgos 
tās iedvesmo, jo viss var būt vēl labāk. 
T i c īg o s tā s g a r īg i s t i p r i n a , j o 
i z a i c i nā j ums pa l īdz v i s am t i k t 
uzlabotam. Viss šajā dzīvē ir pakļauts 
maiņām. Tas ir dzīves likums. Ja jūs 
nemainīsit savu dzīvi, dzīve mainīs jūs. 

Vienīgais nemainīgais dzīvē ir maiņas. 
Veselību var nomainīt slimība, pārticību 
- trūkums, mīlestību - ienaids, godu - 
negods, spēku - nespēks un dzīvību - 
nāve. Tas ir process, kas nekad 
nebeidzas, līdz mēs aizejam no šīs 
pasaules paralēlā pasaulē. 

Kristus saka: “Nezūdieties par 
rītdienu, jo rītdiena pati par sevi 
parūpēsies; katrai dienai pietiek savu 
bēdu.” (Mt.6:34) Nezūdīties nozīmē 
neraizēties, nesatraukties, nebaiļoties, 
neizsamist, nenervozēt par rītdienu. 
Galu galā mūsu Tēvs Debesīs labāk zin, 
kas mums vajadzīgs. “Meklējiet vispirms 
Dieva valsību un viņa taisnību, tad jums 
viss pārējais tiks iedots.” (Mt.6:33) 
Dzīvo šodien! Dzīvo tagad! Savās domā 
mēs bieži esam kaut kur tālu projām. 
Dzīvo šeit, šajā brīdī, kopā ar Dievu 
katru bīdi, katru dienu! 

Kāds filosofs ir teicis: “Tās nav 
šodienas rūpes, kas padara cilvēkus 
trakus. Tās ir nožēlas par vakardienu un 
bailes par rītdienu. Nožēlas un bailes ir 
zagļi-dvīņi, kuri nozog mums šodienu.” 
Tādēļ atcerēsimies, ka Dievs mums nav 
devis bailības garu, bet spēka, mīlestības 
un savaldības garu. 

māc. Viesturs Vāvere 
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BAZNĪCAS DARBS LIELBRITĀNIJĀ 
Tas, kas sēdēja tronī, teica: “Redzi, 

es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, 
j o š i s vē s t ī jums i r uz t i cams un 
patiess.”(Atkl 21:5) 

Šis pants no Jāņa Atklāsmes grāmatas 
liekas ļoti piemērots šī gada ziņojumam no 
Lielbritānijas. Tas atgādina un mudina 
rakstīt, bet šajā 2016. gadā Dievs pie mums 
patiešām arī dara daudz ko jaunu. 

Šovasar māc. Gita Putce iet pensijā un 
atgriežas uz dzīvi Vācijā. Gita ir kopš 
jaunības visu mūžu kalpojusi mūsu 
b a z n ī c a i . K ā m ā c . Pa u ļ a U r d z e s 
dzīvesbiedre viņa Vācijā izaudzināja 
ģimeni, starp kuriem ir māc. Mārtiņš Urdze. 
Pēc pirmā vīra aiziešanas mūžībā viņa 
apprecējās ar māc. Aldoni Putci un pārcēlās 
uz Ziemeļangliju, kur viņa bija liels balsts 
Aldoņa kalpošanā savās draudzēs. Gitu 
pašu 1994. gadā ordinēja par diakoni, bet 
2008. gadā par mācītāju. Kopš otrā vīra 
aiziešanas pensijā 1999. gadā Gita ir bijusi 
Ziemeļanglijas draudžu aprūpētāja un 
mācītāja. Priecājamies, ka Baznīcas 
virsvalde Gitai piešķīrusi mācītājas emerita 
titulu, un novēlam viņai Dieva svētību 
jaunajā dzīvē.  

Ir ieplānots, ka māc. Gitas Putces 
garīgās aprūpes pienākumus Ziemeļanglijas 
draudzēs pārņems Daira Vāvere. Dairas 
studijas St. John’s College Nottingham ir 
beigušās un viņa saņems diplomu 
Certificate in Theology, Ministry and 
Mission. Ir notikusi Dairas eksaminācija 
LELBĀL mācītājas amatam un paredzams, 
ka tuvākajos mēnešos notiks viņas 
ordinācija. Ziemeļanglijā ir arī citas 
pārmaiņas. Līdsas draudze izbeigusi savu 
darbību, bet tās locekļi pārgājuši uz 
Z i e m e ļ a n g l i j a s d r a u d z i ( a g r ā k o 
Zieme ļanglijas-Bradfordas draudzi). 
Ziemeļanglijas draudzei ir jauna vadība – 
jauna valde ar jaunu draudzes priekšnieci 
Anitu Burkevicu. Mums būs jābūt gataviem 

Ziemeļanglijas draudzei sniegt palīdzību 
šajā lielu pārmaiņu posmā ar jaunu 
mācītāju un jaunu valdi. Būs arī jāmēģina 
palīdzēt attīstīt Mančesteras draudzes 
darbību. 

Līdz ar māc. Putces aiziešanu pensijā 
un Dairas Vāveres pāriešanu uz garīgās 
darbinieces statusu, mums ir pārmaiņas 
Baznīcas Pārvaldes sastāvā. Kā priekšnieka 
garīgais vietnieks Pārvaldē ienāk Dairas vīrs 
māc. Viesturs Vāvere un kā Pārvaldes 
sekretāre un reizē arī mūsu laicīgā pārstāve 
Baznīcas Virsvaldē ienāk Una Torstere. 

Va i r ā k u s g a d u s p i e m u m s 
Lielbritānijas sinodēs viesojušies pārstāvji 
no LELB Īrijas draudzes, bet 2016. gada 20. 
martā viņi nodibināja jaunu LELBĀL 
draudzi Īrijā, Kristus Apvienotā ev. lut. 
latviešu draudze Īrijā. LELBĀL Virsvalde 
nobalsoja viņus uzņemt LELBĀL sastāvā, 
tātad šogad Lielbritānijas sinodē viņi jau 
piedalījās kā LELBĀL draudzes pārstāvji.  

Priecājamies, ka sinodē piedalījās ari 
archibīskape Lauma Zušēvica, LR vēstnieks 
Apvienotajā karalistē Andris Teikmanis, 
pirmā sekretāre Valda Pastare, Latviešu 
Nacionālās Padomes Lielbritānijā prezidija 
priekšsēde Lilija Zobens un pirmo reizi 
jaunievēlētais Daugavas Vanagu Fonda 
valdes priekšsēdis Aivars Sinka. Tas 
apliecina, cik svarīga ir mūsu sadarbība ar 
citām latviešu organizācijām Lielbritānijā. 

Īpaši tiem no mums, kas Rofantu 
iemīlējuši, skumja ziņa ir, ka Saimnieciskās 
sabiedrības valde bijusi spiesta atzīt, ka 
nespēj vairs turpināt Rofantas muižas 
apsaimniekošanu un ka tā jāpārdod. Līdz ar 
to, liekas, mūsu dievkalpojumi Rofantā drīz 
izbeigsies. 

Kopsavilkumā varētu konstatēt, ka, lai 
gan vietām mūsu baznīcas darbība iet 
mazumā vai izbeidzas, citās vietās 
tā  pieaug un tiek atsvaidzināta ar jaunu 
darbinieku ienākšanu. 

Dr. Andris Abakuks, prāvests 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No draudžu priekšnieku ziņojumiem 67.Sinodei,  
2016.gada 21.maijā, Bradfordā 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE 

Dziļās sērās man ziņojums šogad 
jāsāk ar neaizpildāmo zaudējumu 
draudzes darbā, ar manas rūpīgās stutes 
Gunāra Līcieša aiziešanu mūžībā. 
Gunārs tiešām bija tuvs draugs, izcils 
cilvēks un ticīgs un centīgs draudzes 
darbinieks. Varbūt, ka viņam bija kāda 
nojauta, jo jau 2014. gada pavasarī viņš 
nodeva Derbijas kopas vadību jaunu 
darbinieku rokās. Tagad kopas vecākā ir 
Inese Pinaar, sekretāre – Anita Žindule 
un kasiere – Daina Wellard. Kā draudzes 
priekšnieks par to esmu ļoti gandarīts. 
Pēc pēdējām ziņām Derbijā ir 48 nodevu 
maksājoši kopas locekļi. 

Mana rūpe tagad ir piesaistīt darbā 
priekšnieka vietnieku un draudzes 
sekretāru. Tas sekmējās draudzes 
Padomes sēdē. Pēc pēdējām valdes 
vēlēšanām Astrīda Ligere bja  locekle 
bez portfeļa un es esmu viņai ļoti 
pateicīgs ka tagad viņa nāks mums 
palīgā – aizpildot abus vakantos amatus. 

Notinghamā diemžēl esam zaudējuši 
vecās paaudzes locekļus, bet esam 
priecīgi ka četri jauni locekļi ir 
iestājušies un tagad pēc saraksta kopā ir 
53 locekļi. 

Mansfildas kopas apkalpošana 
turpinās , bet ar mūsu ierastām 
atskaitēm ir zināmas grūtības. Ar Dairas 
palīdzību tomēr ceram ka atradīsies 
p e r s o n a s k u r a s v ē lē s i e s p i l d ī t 
n e p i e c i e ša m o s p i e nāk u m u s u n 
nodrošinās stabilu kopas nākotni. 

No Peterborovas draudze saņēma 
kopas dibināšanas protokolu pagājušā 
gada rudenī. Pašlaik kopas vecākā ir 
Anita Jēgere, sekretāre un kasiere: Inese 
Asermane, koordinatore: Anita Dambe. 
Kopas valde solās darboties pēc mūsu 
Bazn īcas L i e lb r i t an i jā da rb ības 
noteikumiem. Tautieši Peterborovā ir 
ļoti darbīgi kulturālās un patriotiskās 
jomās, kas ir patīkama parādīa, bet kā 
vienmēr un visur tas balstās uz dažu 
cilvēku uzņēmību. 

2015. gada draudzes budžetu, zinot 
minimālos gada izdevumus, sastādījām 
uz £12,302.00. Mazo ienākumu dēļ 
iztrūkstošās £7,892.00 bija jāaizpilda no 
draudzes rezervēm. 

Kopš 1983. gada esam vienojušies ar 
Vidusangljas draudzi dalīties izdevumos 
un ar visu kas ir saistīts ar mūsu 
mācītāju. Ar prieku jāsaka ka šīs 
‘pušelnieku’ attiecības, kas pirmā kārtā 
b i ja abām draudzēm i lgtermiņa 
izdzīvošanas jautājums – ir kļuvušas par 
nozīmīgu tautiešu tuvināšanās dzinuli. 
Draudzīgi varam visu risināt īsti kristīgā 
garā.   

Līdz šim ar gandarījumu vērojām 
Dairas Vāveres studiju progresu un 
darbu Baznīcas Pārvaldē un Virsvaldē. 
Virsvaldē Daira p i lda sekretāra 
pienākumus. Par visu vairāk esam 
pateicīgi mūsu mācītājam Viesturam 
Vāverem par pašaizliedzīgo kalpošanu 
tik plaši izkaisītajās draudzēs. 

Reinhards Vītols,  
draudzes priekšnieks 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VIDUSANGLIJAS DRAUDZE 

Vidusanglijas draudzē ir reģistrēti 
118 locekļi un darbojas 4 kopas: 
Birminghamas kopa ar 20 locekļiem 
Volverhamtonā un Birminghamā; 
Koventrijas kopa ar 27 locekļiem 
Lemingtonā un Koventrijā; Lesteres 
kopa ar 34 locekļiem; „Straumēnu” kopa 
ar 37 locekļiem. Draudzes reģistrēto 
locekļu skaits 2015. gadā ir sarucis par 
7, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Draudzē 2015.gadā ir notikuši 23 
dievkalpojumi. Kristīti 3 cilvēki: divi 
“Straumēnos” un viens Lesterā, iesvētīti 
3 cilvēki: viens  Birminghamā, divi 
“Straumēnos”.  

D i e m ž ē l l īd z a r “ Mū s m ā j u ” 
pārdošanu, vairs nevaram Koventrijas 
dievkalpojumus noturēt latviski majīgajā 
un tik ilgus gadus latviešu sabiedrībai 
nokalpojušajā īpašumā. Esam mazliet 
palielinājuši dievkalpojumu skaitu 
“Straumēnos” un aicinām Koventrijas 
kopas locekļus pievienoties. Protams, ne 
visiem tas ir iespējams, jo gadu nasta ir 
liela, lai mērotu tālāku ceļu līdz 
“Straumēniem”. Skumji, bet arī savā 
veidā zīmīgi ir, ka līdz ar “Mūmājām” 
Mūžības ceļos ir aizsaukti arī “Mūsmāju” 
d v ē s e l e s u n d i e v k a l p o j u m u 
organizatoriskās puses nodrošinātāji 
Vilija un Raimonds Liepas. Lai Dievs dod 
viņiem mūžīgo mieru. 

“Straumēnos” esam sākuši noturēt 
arī papildus dievkalpojumus Dārza 
mājā, kur dzīvo vecākā gadagājuma 
aprūpē jamie iedz īvotaji un, kuri 
veselības dēļ nevar aiziet līdz Zaļajai 
zālei. 2015.gadā tas bija Ziemsvētku 
dievkalpojums, bet 2016.gadā - Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 

A r ī šo g a d j ā a t z īm ē L E L BĀL 
p i e v i e n o š a n ā s P o r v o s a i m e i 
n o z īm ī g u m s . Š i s i e v ē r o j a m a i s 
vēsturiskais notikums vistiešākajā veidā 
ir skāris arī mūsu Vidusanglijas draudzi. 
Mazajā Catthorpe ciemā, Sv.Toma 
baznīcā 2015.gada 31.oktobrī notika 
kopējs “Straumēnu” kopas un vietējās 
anglikāņu draudzes Visu dvēseļu/Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīja mūsu mācītājs 
Viesturs Vāvere kopā ar anglikāņu 
mācītāju, kanoniķi Christopher Oxley. 
Dievkalpojums notika pārmaiņus 
latviešu un angļu valodā. Iededzot 
svecītes mūžības vainagā, draudze 
a i z lūd z a p a r b a z n ī c a s k a p sē tā 
apbed ī t a j i em 20 l a t v i e š i em un 
aizvadītajā gadā Mūžībā aizsauktajiem. 
Šāds dievkalpojums notika jau otro 
gadu pēc kārtas un, cerēsim, ka ir 
iedibināta jauka tradīcija. 

Par draudzes finansiālo situāciju. 
Saskaņā ar 2015. gada budžeta izpildi, 
ienākumi bija - £8832, bet izdevumi - 
£13 956. Draudzes 2015. gada budžets 
noslēdzās ar £5124 iztrūkumu, kas tika 
segts no draudzes rezervēm, līdz ar to 
draudzes rezerves un kapitāls dilst. 
Lielākās budžeta ienākumu pozīcijas ir: 
draudzes locekļu nodevas un kolektes - 
£2296; Ziemsvētku akcija - £1090; Gift 
Aid nodokļu atmaksa no valsts - £824; 
īres maksa no draudzes mājas izīrēšanas 
- £ 3 3 1 0 ; b a n k a s p r o c e n t i n o 
nogu ld ī j uma - £1073 . L i e lākā s 
izdevumu pozīcijas: alga mācītājam; 
auto uzturēšana; draudzes mājas 
uzturēšana, īres pabalsts mācītājam. Kā 
budžeta ienākumu pamazināšanās 
iemesli mināmi arī: noguldījuma 
procentu samazināšanās no gada uz 
g a d u ; k o l e k š u u n n o d e v u 
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samazināšanās, jo draudzes reģistrētie 
locekļi noveco un daudzi aiziet Mūžībā. 

Draudzes vajadzībām izlietojām 15 
Gadagrāmatas – 11 pārdevām un 4 
uzdāvinājām. 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. 

Vēl jāpiemin tikšanās ar Luterāņu 
padomes Lielbritānijā ģenerālsekretāru 
James Luing. Tikšanās notika mūsu 
majās “Straumēnos”, š.g. 15.aprīlī, un 
mēs, kopā ar prof.emer.Reinhardu Vītolu 
pārstāvē jam Austrumangl i jas un 
Vidusanglijas draudzes. Manuprāt, 
tikšanās bija sekmīga un mēs spējām 
pārliecināt, ka Luterāņu padomes 
Lielbritānijā piešķirtie līdzekļi mūsu 
baznīcas garīdznieku atbalstam, tiek 
izlietoti lietderīgi un draudzes darbojas 
sekmīgi. Apsveicama bija arī pati 
ģeneralsekretāra ideja: atbraukt un 
iepazīties ar draudžu pārstāvjiem. 
Ģeneralsekretārs uzdeva jautājumus, 
kuri arī mums pašiem ir pārdomu vērti 

un ļauj paskatīties uz to, kur mēs esam 
un kur vēlamies būt: 

- Vai draudzei ir sava v īzija. 
Noformulēta vai uzrakstīta, bet, 
galvenais, vai mums tāda ir. Kāda ir 
mūsu misija un mērķi, kā vietējai 
draudzei? 
- Vai mēs esam apzinājušies, kā 

latviešu populācija Lielbritānijā ir 
mainījusies pēdējos gados? Kā tas ir 
iespaidojis draudzi - kadas maiņas 
notikušas, ko sagaidām nakotnē? Kur 
ir lielākās latviešu dislokācijas vietas 
Lielbritānijā? 
- Vai draudzei ir savs izdevums? 

Kāds ir tā saturs, cik bieži iznāk? Kā 
mēs uzrunājam, aizsniedzam savus 
draudzes locekļus? 
Viņu interesēja arī mūsu finansiālā 

situācija. Paldies vēlreiz draudzes 
kasierim Andrejam Dunkeram, kurš to 
sagatavoja. 

Pa ld ies māc ī tā j am Vies turam 
Vāverem, kurš mūsu draudzē sekmīgi 
kalpo jau asoto gadu. 

Daira Vāvere,  
draudzes priekšniece 

*** 

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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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! 

*** 

KRISTĪTI: 
Derbijas kopā - Oksana Ebergatova, Artis Zvans, Artis Zvans, Maruta Zvana, Aleksa Stepāne, 

Gabriella Anna Sirmā, Kārlis Zvans, Ritvars Zvans, Kārlis Zvans, Jana Kozlovska, Mareks Kleins, 
Dagnija Kleina, Ivis Kleins, Haralds Kleins, Ignats Kozlovskis, Milana Sunīte, Evija Kozlovska-
Guļijeva, Džeralds Vasiļevskis  

Mansfīldas kopā - Mareks Markus Kozlovs, Eleanora Cederstrema, Guntars Cederstrems, 
Linda Robalte, Edgars Veidemanis, Madara Daugele, Jana Elīna Aļohina 

Pīterboro kopā - Modrīte Mertena, Ralfs Kravalis, Keita Mertena, Markuss Vavilonskis, 
Adrianna Vavilonska, Roberts Vavilonskis, Alise Vavilonska 

“Straumēnu” kopā - Evija Kaļinovska, Aleksejs Rožanskis, Jānis Līdaka, Daniels Dāvis 
Rožanskis, Laura Putniņa, Samanta Galkina 

IESVĒTĪTI: 
Derbijas kopā - Oksana Ebergatova, Artis Zvans, Karīna Malata, Maruta Zvana, Kārlis Zvans, 

Ritvars Zvans, Jānis Roze, Jana Kozlovska, Dagnija Kleina, Vizma Tance, Visols Guļijevs, Virdžīnija 
Vasiļevska, Džeralds Vasiļevskis,  

Notinghamas kopā - Agnese Dzene 
Mansfīldas kopā - Guntars Cederstrems, Linda Robalte, Edgars Veidemanis, Madara 

Daugele, Jana Elīna Aļohina 
Pīterboro kopā - Modrīte Mertena, Maija Bezdelīga, Edgars Sausiņš, Alise Vavilonska 
“Straumēnu” kopā - Evija Kaļinovska, Aleksejs Rožanskis, Jānis Līdaka, Laura Putniņa 

IZVADĪTI MŪŽĪBĀ: 
Indulis Smits (Lesterē), Janīna Veichelis (Notinghamā), Alberts Balodis (Lesterē), Silvia 

Sproģis, Raimonds Liepa (Koventrijā), Dzidra Cīrulis (Derbijā), Ingrīda Haritonovs 
(Volverhamptonā), Milda Čimale (“Straumēnos”), Žanis Kalnliepa (Pīterboro), Valda Dīriķis 
(Notinghamā) 
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D I E V K A L P O J U M I  
2016.GADA 2.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 9.oktobrī, plkst.14.30  Pļaujas svētku dievkalpojums 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā, 366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 3.septembrī, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 1.oktobrī, plkst.14.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 5.novembrī, plkst.14.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 3.decembrī, plkst.14.00  Adventa dievkalpojums 
Ceturtdien, 24.decembrī, plkst.16.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

“STRAUMĒNOS” 
dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 25.septembrī, plkst.10.00 Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 23.oktobrī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 20.novembrī, plkst.15.00  Valsts svētku svētbrīdis (Zviedru zālē) 
Trešdien, 23.decembrī, plkst.15.00  Ziemsvētku dievkalpojums (Dārza mājā) 

KOVENTRIJAS KOPA 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 

Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties  
Visu dvēseļu dienas/Mirušo piemiņas dienas dievkalpojumā,  

svētdien, 30.oktobrī, plkst.15.00,  
Catthorpes ciema St.Thomas baznīcā, LE17 6DB 
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D I E V K A L P O J U M I  
2016.GADA 2.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 4.septembrī, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 3.oktobrī, plkst.12.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 6.novembrī, plkst.12.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 4.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, 4.septembrī, plkst.15.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 3.oktobrī, plkst.15.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētdien, 6.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, 3.septembrī, plkst.11.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 1.oktobrī, plkst.11.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 5.novembrī, plkst.11.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 3.decembrī, plkst.11.00  Adventa dievkalpojums 

PĪTERBORO 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 10.septembrī, plkst.16.00   Dievkalpojums 
Sestdien, 8.oktobrī, plkst.16.00  Pļaujas svētku dievkalpojums 
Sestdien, 12.novembrī, plkst.16.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 10.decembrī, plkst.16.00  Adventa dievkalpojums 

KORBIJAS KOPA 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties 

*** 
Draudzes kopu locekļi aicināti piedalīties  

Visu dvēseļu dienas/Mirušo piemiņas dienas dievkalpojumā,  
svētdien, 30.oktobrī, plkst.15.00,  

Catthorpes ciema St.Thomas baznīcā, LE17 6DB 
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