Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2016. gada ziema/pavasaris (Nr 47)

Ziemsvētku vēsts
Bija 1946. gads. Latvieši pulcējās bēgļu
nometnēs rīkotajos dievkalpojumos. Viņu
mācītāji centās sagādāt ilustrācijas dziesmu
lapiņām. Starp daudzām citām, kartiņā redzam
Anša Bērziņa ilustrāciju, kur svētā ģimene ir
ceļā uz Ēģipti. Pretim pūš stiprs vējš. Zem
zīmējuma lasām divus vārdus no Mateja ev.
2:14: “…un bēdza…”; angļu valodā un citās,
parasti tulko, “devās prom”, vai “aizgāja” uz
Ēģipti. Paši būdami bēgļi, latviešu tulkotāji un
mākslinieks gribēja atgādināt, ka ir liela
atšķirība starp to vai dodies prom, vai bēdz.
Vienā gadījumā, liekas, pats izvēlies kurp
doties, otrā, citu rīcība nosaka tavējo.
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Priekā atzīmējot Kristus piedzimšanas
svētkus un lūdzot, lai Dievs bagātīgi svētī visus
savus bērnus 2017. gadā, aicinu īpaši pieminēt
pasaules neskaitāmos bēgļus. Kā reiz Kristus
Bērna ģimene, tā tagad, viņi dodas pretī vējam
- briesmās un grūtībās. Dodoties pretī
nezināmai nākotnei, lai stiprina apustuļa Pāvila
vārdi: “Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās,
neatlaidīgi savās lūgšanās.” (Rom. 12:12)
Atcerēsimies lūgt par tiem, kuŗiem mēs,
latvieši, varētu sniegt iedrošinājumu, jo mūsu
tautas un Baznīcas vēsture apliecina Dieva
uzticību vishaotiskākajos laikos.
Tā notika arī pirms 70 gadiem, kad
māc. Kārlis Purgailis devās no kalpošanas ASV
uz Santpaulu, pie latviešiem. Domājot par
bēgļiem, kas dodas jūŗā, mācītāja vārdi liekas
tik mūsdienīgi: “Ārā aurē vējš un šļakst viļņi,
kuģis grīļojās kā piedzēris. Un šis ir
Ziemsvētku vakars, kad ģimenes sapulcējas
gan mājās, gan arī baznīcās pie eglītes,
pieminot Kristus dzimšanu. “Miers virs zemes”
– bet ne uz jūras. Aiz apaļā lodziņa, kur mana
vieta, trako saniknotā jūrā. Kad Kristus
piedzima, tam nebija vietas. Mūsu dienās ir

daudz vietu, bet, kas mums tagad trūkst, ir
Kristus.”
Tas ir tāpat kā tagad, kad tik daudziem
trūkst Kristus, bet, paldies Dievam, netrūkst
arī, kas Viņam tic un kalpo! Un vēl pasaules
malu malās atskan vēsts, kam spējas pārvērst
cilvēkus: “Nebīstieties, redziet, es jums
pasludinu lielu prieku, ka būs visiem ļaudīm, jo
jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs,
kas ir Kristus, Kungs.” (Lūkas ev. 2:10-11) Un
Viņš dala veltes, kuŗu skaits aug, jo vairāk tās
atdodam! Tā darbojās Dievs un jūs, kas kopā
esiet mūsu Baznīca! No sirds pateicos LELBāL
prezidijam, Virsvaldei, Tijai Abulai, savai
draudzei un katram jums par uzticīgo darbu,
lūgšanām, ziedoto laiku un līdzekļiem! Jūsu
kalpošana ir dāvana, kas nes godu Dievam un
svētību neskaitāmiem mūsu draudzēs un latvju
tautā.
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
ārpus Latvijas Virsvaldes un savā vārdā šajos
Ziemsvētkos un 2017. gadā novēlu ticību,
cerību, spēku, laimi, izturību un mīlestību!
Šogad liels prieks sveikt jaunus draugus, jo
mēs esam auguši! Ar jauno apgabalu Latvijā,
ar jaunu draudzi Īrijā! Turpinot augt, lūgsim,
lai Dievs sargā no visa, kas vairotu sāpes vai
liegtu latvju tautai vai mums garīgi augt,
saņemt Viņa žēlastību vai piedzīvot Kristus
mīlestību. Viņš lai dziedina, saved kopā,
pasargā un dāvina mieru. 2017. gadā atzīmēsim
Reformācijas 500. gadadienu! Arī tādēļ
noslēdzu ar Mārtiņa Lutera atgādinājumu.
Atceries - “Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus
ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā un
Ziemassvētku priekā!
Jūsu
Lauma Zušēvica
Archibīskape

Notikumi nākamajā pusgadā
JANVĀRIS
Londonā

Svētdien, 8. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika dievkalpojums ar dievgaldu – Mūsu Kunga kristības

Londonā

Svētdien, 22. janvārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika dievkalpojums
FEBRUĀRIS

Londonā

Svētdien, 12. februārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika dievkalpojums ar dievgaldu.

Londonā

Svētdien, 26. februārī plkst. 14.00
Atspīdēšanas laika dievkalpojums – Mūsu kunga apskaidrošanas diena

,

MARTS
Londonā

Svētdien, 12. martā plkst. 14.00
Kristus ciešanas piemiņas laika dievkalpojums ar dievgaldu – Reminiscere.
Pēc dievkalpojuma notiks draudzes sapulce

Londonā

Svētdien, 26.martā plkst. 14.00
Kristus ciešanu piemiņas laika dievkalpojums – Laetare. Vada prāv. Andris
Abakuks
APRĪLIS

Londonā

Piektdien, 14. aprīlī plkst. 14.00
Lielā piektdienas dievkalpojums ar dievkalpojumu.

Londonā

Svētdien, 23. aprīlī plkst.14.00
Lieldienu atsvētes – Baltās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
MAIJS

Londonā

Svētdien, 14.maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums ar dievgaldu – Jubilate

"Straumēnos"

Svētdien, 21.maijā plkst. 11.30
Sinodes dievkalpojums *"Straumēnos"

Londonā

Svētdien, 28 .maijā plkst. 14.00
Lieldienu laika dievkalpojums – Exaudi

Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
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JŪNIJS
Londonā

Svētdien, 11.jūnijā plkst. 14.30 **Sv. Džeimsa Piccadilly baznīcā
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Rīko Baltiešu padome

Londonā

Svētdiena, 18.jūnijā plkst. 14.00
Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem. Dievkalpojums ar dievgaldu
JŪLIJS

Londonā

Sestdien, 1.jūlijā plkst. 12.00 ***Brukvudas latviešu kapos
Kapu svētki Brukvudā

* "Straumēni", Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF
** St. James’s Church Piccadilly, London W1J 9LL
*** Brukvudas latviešu kapi, Woking GU24 0BL
Dievkalpojumus vada māc. Elīza Zikmane, ja nav norādīts vai izziņots citādi

Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk, Brīvajā Latvijā un draudzes
Facebok lapā www.facebook.com/londonasdraudze/

Par vairākiem notikumiem draudzē varat lasīt laikrakstā “Brīvā Latvija” kopš 2016.g. jūnija

Nr.24, Sinode Lielbritānijā
Nr.25, Zigfrīda Sapieša Darbi Mākslinieka Dzimtenē
Nr.42, Notikumi Rofantā novembra beigās [Prāv. Dr. A. Abakuks]
Laikrakstā tiek sludināts, ja ir izmaiņas dievkalpojumu laikos, kā arī tiek sniegta informācijaarī
par citiem draudzes pasākumiem.

Pēc dievkalpojuma Londonā,
izņemot Ziemsvētkus un Lielo Piektdienu, ir
sadraudzības brīdis pie kafijas.
Ikviens ir acināts līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts
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Draudzes gana raksts
Jēzus sacīja: Es esmu pasaules gaisma. Kas
seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs
dzīvības gaisma" Jņ.8:12
Mazliet vairāk kā ducim mūsu draudzes
locekļu vecais Baznīcas gads noslēdzās
sestdienā pirms Pirmās Adventa svētdienas veļu
laika noskaņās, kad klusā un dūmakainā
pēcpusdienā zemei tika atdoti tie aizgājēju
pelni, kas bija atradušies Rofantas dievnamā.
Talcinieku starpā valdīja kopības sajūta, jo visi
bija līdzdalīgi, gan iepriekš sagatavodami, gan
atvadu brīdī nesdami sev pazīstamu un
nepazīstamu aizgājēju pelnu urnas, gan pelnus
izkaisot to pēdējā dusas vietā. Kopību izjutām
arī ar daudz lielāko aizgājēju draudzi, kuru
urnas, kopskaitā ap simts glīti sarindotas
dievnamā sagaidīja svētbrīža dalībniekus. Katra
urna gādīgām rokām tika aiznesta uz tuvejo
gāršu ezera krastā, kur, dievvārdiem skanot,
pīšļi atgriezās pie zemes.
Pāris stundu laikā katram no
dievlūdzejiem nācās caur savām rokām izlaist
vairāku cilvēku dzīves, kad uzplaiksnīja
atmiņas, izlasot uz urnas vai dzirdot mācītāju
nosaucam pazīstamu vārdu; vai arī skumjas par
to, ka šo aizgājēju vairs neviens neatminas.
Visu caurstrāvoja pateicība, ka šie, nu jau
mūžības ceļinieki, uz savām rokām, ar savu
kalpošanu un kopā turēšanos bija tie, kas
izauklēja gan Rofantas māju, gan to trimdas
bērnu paaudzi, kas tagad viņiem atdeva pēdējo
godu.
Redzot pelniem vienu pēc otra noklājam
egļu zarus, skaidri apjautām paši savu nīcību,
to, cik ļoti maz paliek no mūsu fiziskās
klātbūtnes šajā pasaulē, burtiski - tik sauja
putekļu un nekas vairāk un, ka mūžs ir tik īss.
Kādu uzrunāja gadaskaitļi uz urnas, kas viņam
bija jāizkaisa: aizgājējam beidzot šīs zemes
gaitas bijuši tieši tik daudz gadu cik viņam
tagad. Katram savā veidā šis bija svēts brīdis,
kad aizdomāties, kas ir mana dzīve, kas tajā ir
un paliks kas vairāk kā tik vien sauja pīšļu?

Šajā pasaulē paliekošais un dzīvais ir
vienīgi tās pēdas, ko esam atstājuši savu
līdzcilvēku dzīvēs, ko viņiem esam snieguši,
atklājuši, palīdzējuši, atbalstījuši. Arī Dieva
priekšā nav svarīgi nedz mantiskie uzkrājumi,
nedz panākumi karjerā, jo Dievs skatās un vērtē
dziļāk: pēc mūsu cilvēcības, labestības un
mīlestības. Turklāt dzīvais Dievs nedz aizmirst,
nedz atstāj novārtā, viņa priekšā neviens nav
aizmirsts, viņam visi ir dzīvi.
Kā atgādinājums par Dieva nomodu pār
mums mums un mūsu atbildes lūgšanām, ap
pelnu atdusas vietu plīvoja sveču liesmas. Arī
nākamaja rītā tika iedegta svece, nu jau
Adventa vainagā. Bija sācies jauns Baznīcas
gads. Dzīvā liesma, gaismas tēls caurvij mūsu
izpratni par Dievu. Tas tiek lietot aprakstot
Dieva būtību. Zīmīgi, ka pasaules radīšana
sākas ar gaismas nākšanu. Kad Kristus saka:
”Es esmu pasaules gaisma”, viņš apliecina savu
dievišķu būtību, kam mēs apstiprinoši atbildam
ticības apliecībā: “ ticam uz Dieva vienīgo
Dēlu, kas...[ir] Dievs no Dieva, Gaisma no
Gaismas...”. Kā viena liesma, kas iededzinājusi
otru, Kristū ir Dieva būtības dzīvā liesma, ko
viņš nākdams pasaulē ienes cilvēku vidū. Viņš
savu gaismu mums dod, lai rādītu ceļu,
stiprinātu un iedegtu mīlestībā un lai mēs ar to
dalītos, to dotu tālāk. Ja ar vienu sveci iededz
otru, tad pirmā liesma no tā nepaliek mazāka,
bet otra liesma ir tikpat spoža un silta kā pirmā.
Kristus gaisma ir dzīvības gaisma, kas
iespīd pasaules, grēka, iznīcības, ļaunuma
tumsībā. Tā uzvar nāves un aizmirstības tumsu.
Lai sākdami jauno Baznīcas gadu nopietni un
sirsnīgi sekojam Dzīvības gaismai, ļaujam tai
sevi izgaismot un piepildīt, un dāvājam to
saviem līdzcilvēkiem, lai šī pasaule kļūtu arvien
gaišāka! Tad, arī aizejot no šīs zemes, aiz mums
paliks ne vien pelnu sauja, bet dzīvas mīlestības
liesma cilvēku sirdīs, un mēs paši ieiesim
Mūžības gaismā
Mācītāja Elīza Zikmane
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Izvadīti mūžības ceļos
18.07.2016. Roberts Stalmeisters 30.05.1926. – 01.07.2016. (Mansfīldas krematorijā)
13.09.2016. Oļģerts Kļaviņš 18.07.1924. – 09.18.1982. (pelnu urnas apbedīšana Brukvudas latviešu kapos)
26.09.2016. Laimonis Krieviņš 25.05.1916.– 05.02.2009. (pelnu urnas apbedīšana Brukvudas latviešu kapos)
26.11.2016. Omula Saunders 02.08.1920. – 05.10.2016. (pelnu izkaisīšana Rofantā)
26.11.2016. Jānis Vējš (pelnu izkaisīšana Rofantā)
26.11.2016. Helēna Šēnfelds ( Info no Lilijas) (pelnu izkaisīšana Rofantā)

26.novembrī Rofanta tika izkaisīti pelni no tām urnām, kas bija glabājušās Rofantā, kuru
tuvinieki nebija atsaukusies un urnas paņēmuši
Vārds

Dzim. dati.

Mir. Dati

Vārds

Dzim. dati.

Mir. Dati

Jānis Ābele

14.10.1911

20.01.1976

Petronella Mancas

1885.?

Anna Amats

06.05.1919

28.09.2007

Juris A.V. Markops

08.05.1909

Jānis Jūlijs
Antonevičs

03.03.1920

29.11.2001

Žanis Maševskis

19.11.1908

21.07.1982

Mārtiņš Apsīte

21.01.1916

16.11.2005

03.06.1903

02.10.1970

Antons Baduns
Kārlis Harijs Balodis
Marta Balodis
Anna Elīne Baltens
Mārtiņš Barbans
Ansis Baulins (Bolins)
Oļģerts Bērziņš
Gunārs Georgs
Bluķis
Anna A. Bogdanovs
Fricis Ādolfs Brucis
Fricis Bruģelis
Emīlija Natalija
Bundulis
Paulīne Čače
Vincents Čamanis
(Camans)
Jānis Cināts
Karina Katrīne Cinis
Vilis Cinis
Jānis Arvīds Coka
Antona (Antonija)
Daugulis
Milda Essers (Esers)
Elza Elvīra Garselis
John Valter Gerselis
Marija Griķis
Ādolfs Grīnšteins
Roberts Kārlis
Gūtmanis
Jānis Jakars

11.10.1914
1916.?
17.09.1909
05.09.1890
07.09.1919
25.04.1897
22.05.1926

30.03.1992
11.05.1954
24.05.2007
07.12.1979
25.06.2006
06.08.1974
11.07.1995

Roberts (Kristaps)
Mankevics
Voldemārs Valdis Millers
Paulīne Osis
Roberts Osis
Milda Ozoliņš
Elza Ozoliņš (dz. Reisone)
Guste Katrīne Ozols
Krišjānis Ozols

25.12.1917
1902.?
18.09.1900
?
25.03.1899
05.10.1907
17.07.1890

25.11.1996
21.10.1987
09.04.1973
02.05.1952
07.01.1989
05.04.1976
18.02.1973

1915.?

09.04.1976

Voldemārs Ozols

03.12.1903

04.09.1972

14.03.1905
19.01.1925
1901.?

13.09.1991
08.10.1998
19.06.1957

Jānis Pantelovičs
Meikulis Pelšs
Alfreds Pinne

06.05.1916
01.05.1903
11.01.1917

23.07.1993
23.08.1970
27.05.1987

25.01.1895

17.10.1982

Zigrīda Pirvica

11.06.1922

30.06.1992

13.03.1896

22.12.1972

Arvīds Pitāns

11.04.1923

07.04.1984

25.07.1910

08.10.1976

Vilhelms Ploša

1898.?

16.12.1996

11.12.1914
12.07.1906
22.05.1910
17.08.1920

22.03.1988
03.12.1982
29.09.1996
14.04.2005

Jānis Podiņš
Kārlis Podiņš
Alfrēds Pormalis
Alvīne Prauliņš

1904.?
03.08.1909
1912.?
05.09.1903

22.12.1977
14.01.1978
18.06.1973
26.10.1987

31.03.1896

29.07.1974

Jānis Prauliņš

30.09.1926

29.07.1999

09.04.1908
13.09.1900
1920.?
07.06.1894
21.04.1872

04.02.2000
10.11.1986
07.07.1976
26.06.1950
29.08.1962

28.07.1936
04.10.1921
06.04.1896
11.06.1900
22.11.1924

06.12.2000
03.10.1981
14.05.1982
03.08.1969
10.01.2009

21.10.1896

15.12.1981

22.10.1902

27.08.1971

03.07.1918

22.12.1992

Marlena Paricia Prauliņš
Jānis Priedītis
Jānis Punte
Jānis Arnolds Putniņš
Viktors Putniņš
Paulīne Putniņš (dz.
Bērzs)
Matilde Raudiņš

29.04.1886

02.11.1948
5
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04.06.1953
18.03.1982
(krem.)

Janis Jāņkalns
(Jāņkalniņš)
Elza Jaunkalniņš
(Jāņkalniņš)
Ēriks Jurevičs
Alfreds Kalnbunde
Pauls (Paulis)
Kaulovskis
Ernests Ķēniņš
Ēriks Ķēpulis
George Edward Kiršs

24.08.1907

31.12.1983

Milda Reimanis

?

24.07.1914.

19.09.1986

Valija Rozīte

?

16.09.1925
23.11.1916

27.11.1989
20.12.1974

25.12.1925
10.03.1915

02.10.1909

27.01.1983

02.08.1908

26.10.1991

14.08.1926
24.08.1909
05.06.1915

25.02.1951
13.09.1975
15.08.1972

18.01.1898
12.05.1886
04.12.1924

10.09.1985
01.10.1956
27.12.1980

Alīne (Alide) Kļaviņš

16.04.1900

06.08.1952

Jūlija Astrīde Saulīte
Kārlis Siliņš
Elvīra Alisa Siliņš
Blūmenfelde
Paulīne Skurbiks
Fricis Skurbiks
Jānis Strazdiņš
Voldemārs Alberts Valdis
Taris

09.04.1987
(krem.)
13.10.1976
10.02.1998

11.02.1913

03.11.1975

Anna Kļaviņš

26.08.1901

28.02.1978
(krem.)

Arnolds Teteris

01.12.1906

23.09.1993

09.07.1902

29.11.1974

Edvārds (Edgars) Valters

1908.?

30.06.1986

19.11.1900
16.10.1900
1926.?
07.12.1910.

11.04.1968
05.03.1971
30.01.1997
15.09.1985

17.08.1911
23.01.1902
18.11.1903
15.02.1899

09.02.1973
14.09.1975
04.12.1971
08.10.1977

Edgars Leikarts

13.10.1903.

24.02.1988

24.09.1896

02.01.1980

Arvīds Leitis
Kārlis Līdaks
Jūlijs Līmanis
Vilnis Ludeks
Rita Ludeks

22.09.1912.
24.10.1898.
16.12.1923.
16.02.1956.
01.03.1923.

03.03.2000
20.12.1976
12.07.2000
01.04.1999
24.03.2002

Ādolfs Vasiļevskis
Konstantīns Veigners
Fricis Veisbarts
Jēkabs Viesturs
Trīna Viesturs (dz.
Zviedris)
Joyce Villis Whyree
Elmārs Zaķis
Edgārs Zālītis
Artūrs Zariņš
Jānis Zars
Jēkabs Zēģelnieks

1921.?
11.12.1910
24.05.1911
04.01.1913
22.01.1913
19.10.1903

07.02.2009
27.11.1970
25.06.1975
10.09.1984
06.05.1974
08.05.1986

Jevģenis (Jevgenijs)
Kļaviņš
Melita Kreišmanis
Ringolds Kreišmanis
Jānis Kursietis
Artūrs Lācis

29.04.1963

26.novembra svētbrīdis un pelnu izkaisīšana Rofantā: mācītāja Elīza Zikmane,
Rofantas valdes priekšēde Anna Ķipluks Upton un prāvests Andris Abakuks
Foto: Rūta Abakuks
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!

Pēdējais pusgads
iezīmējis izmaiņas ne
vien mūsu draudzes, bet
arī šīs zemes un visas
pasaules politiskajā dzīvē,
kas sējušas neziņu un
nedrošību daudzu cilvēku
prātos. Apkārtējie notikumi, jo
īpaši Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas
Savienības, iespaidos mūsu draudzes dzīvi.
Nezinām, kādas būs iespējas tiem tautiešiem, kas
nav ieguvuši britu pilsonību, un kā nākotnē ļaudis
no Latvijas varēs iebraukt un uzturēties šajā zemē.
Norobežošanās vēsmas skārušas arī Baznīcu
Latvijā, kam seko sadarbības samazināšanās ar
Rietumvalstu Baznīcām.
Pārmaiņu un neskaidrību laikā mūsu draudzes
uzdevums palicis nemainīgs- sludināt evaņģēliju
un sniegt sakramentus - dot garīgu stiprinājumu,
būt atvērtiem un pieņemt ikvienu pagurušu vai
apmulsušu dzīves ceļinieku, un dot iespēju
ikvienam draudzes loceklim būt līdzdalīgam
kalpošanā. Paldies visiem, kas kalpojuši un bijuši
uzticami lielās un mazās lietās! Īpašs paldies
draudzes priekšniecei un valdei!
Daudz enerģijas šajā pusgadā paņēmusi
draudzes darbības noslēgšana Rofantā. Esam
izņēmuši Rofantas dievnamu no Lielbritānijas
dievkalpošanas vietu reģistra. Visi laulību
dokumenti ir nodoti glabāšanā Dzimtsarakstu
birojam. Tā kā Rofantas kapela bija vienīgais
latviešiem piederošais dievnams, tagad latvieši
šajā zemē vairs nevarēs oficiāli reģistrēt laulības

baznīcā pēc mūsu Baznīcas kārtības. Bet joprojām
būs iespēja laulību iesvētīt baznīcā pēc tam, kad tā
slegta dzimtsarakstu birojā; vai laulības, kuras
reģistrēs citas Baznīcas mācītājs piedaloties
latviešu mācītājam.
Lielākās rūpes sagādāja pelnu urnas.
Centāmies atrast palicējus, radus un draugus, tiem,
kuru pelni atdusējās Rofantas dievnamā. Diemžēl
atsaucība bija ļoti maza - pusgada laikā tika
paņemtas tikai kādas desmit urnas, bet palika
gandrīz simts. Pēc vairākām pārrunām Rofantas
Saimnieciskās sabiedrības valde izlēma, ka pelni
no palikušajām urnām tiks izkaisīti mežā pie
Rofantas ezera, jo daudziem no aizgājējiem
Rofanta bijusi mīļa un tuva un viņi to jau bija
izvēlējušies par savu pēdējo atdusas vietu.
Novembra nogalē talcinieki pulcējās, lai urnas
sagatavotu izkaisīšanai un tas kopīgiem spēkiem
tika godam paveikts. Īpaša pateicība pienākas
Rofantas Saimnieciskās sabiedrības valdes
locekļiem, kas ieguldīja savu laiku un darbu ar
cieņu pavadot savus priekšgājējus. Atvadu
svētbrīdi un pateicības dievkalpojumu vadīja
prāvests Andris Abakuks.
Ar pateicību varam atskatīties uz svētību, ko esam
saņēmuši Rofantas dievnamā. Nu tā jānes tālāk,
un jālūkojas uz priekšu lūdzot Svēta Gara gudrību
un vadību draudzes kalpošanā nākotnē. Nākošais
būs mūsu luteriskajai Baznīcai ļoti nozīmīgs gads,
jo svinēsim Reformācijas 500. gadadienu.
Atcerēsimies mūsu ticības tēvu ticības drosmi, kas
toreizējos pārmaiņu laikos lika pamatus mūsu
Evaņģēliskajai Baznīcai, un arī paši savas ticības
spēku parādīsim mīlestības darbos, liekot stipru
pamatu jaunam draudzes kalpošanas posmam!

Kristīti
24.07.2016. Amanda Franceska Melngaile
28.08.2016. Ariana Nicole Mickāne De Almeida Braga
28.08.2016. Elizabeth Eseosa Akongie Cliffor

Iesvētīti:
26.06.2016. Iveta Auniņa

Ja vēlaties tikties ar draudzes mācītāju uz pārrunām baznīcā, vai lai mācītāja Jūs apmeklē mājās vai
aprūpes iestādē, lūdzu to darīt zināmu, lai vienotos par praktisko izkārtojumu.Tiem, kas nespēka vai
slimības dēļ nespēj atnākt uz dievkalpojumiem ir iespējams un vēlams Svēto Vakarēdienu saņemt
mājās, aprūpes namā vai citur.
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Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas ziņojum
Mīļie draudzes locekļi!

Lielbritānijas un
pasaules mērogā šīs gads
ir bijis trauksmains un
pārmaiņām bagāts un arī
draudzes
dzīvē
tas
ieviesis savas koreckijas.
Šogad draudze noslēdz savu kalpošanu
Rofantas dievnamā, jo pēc daudzo gadu
desmitu darbošanās šajā īpašumā, latviešiem
nu nācies pieņemt smago lēmumu to pārdot.
Skumji, ka tā tam ir bijis jānoteik, taču tāda
nereti ir dzīves realitāte.
Šogad arī uzzinājām, ka mūsu
Londonas māju saimnieki – Zviedru dievnama
mācītājs Michael Persson, ar kura sirsnīgu
gadību, 2013.gada aprīlī tikām laipni uzņemti
turpināt savas draudzes kalpošanu šajā
dievnamā, teic ardievas Londonai, lai mācītaja
pienākumus turpinātu veikt Stokholmā.
Sirsnīgs viņam paldies par neatsveramo
atbalstu aun atsaucību, ko tikām no viņa
saņēmuši.
Tāpat šovasar teicām uz redzēšanos
vēstniekam Andrim Teikmanim un viņa
kundzei Ingunai Peniķei, kuri bija lieliski
draudzes atbalstītāji sava Londonas dienesta
laikā. Viņu ceļi talāk ir aizveduši uz
Vašingtonu, savukārt Londonā vēstnieces
pienākumus pārņēmusi Baiba Braže. Vēlam
viņai veiksmi un izturību. Ar vēstniecību jau
nākamgad
atkal
turpināsim
sadarbību
atsevišķu pasākumu organizēšanā un rīkošanā.
Plašāka informācija sekos.

Šī gada otrajā pusgudā diemžēl neesam
varējuši piedāvāt svētdienas skolas nodarbības
Londonas dievkalpojumos ar tādu regularitāti
kā vēlētos. Taču arī ģimeņu apmeklējumi
mūsu dievkalpojumos ir samazinājušies, jo
nereti dievkalpojumi sakrīt ar Londonas
latviesu skolas reizēm. Diemžēl tā ir
neizbēgama dzīves realitāte – nedēļas nogales
ir tikai tik, cik ir un latviešu sabiedrībai savas
daudzās aktivitātes ir jāsaplāno šajās
nedaudzajās atpūtas denās pēc garām darba
nedeļām. Paldies Rūtai Abakukai, Ilzei
Vīksnei un Šarlotei Remesei par sniegto
atbalstu
svētdienas
skolas
nodarbību
organizēšanu atsevišķās dievkalpojuma reizēs.
Liels paldies mācītājai Elīza Zikmanei
par viņas nesavtīgo kalpošanu draudzes labā,
prāvestam Andrim Abakukam, kurš vadījis
dievkalpojumus Rofantas dievnamā, tāpat arī
visiem draudzes padomes un valdes locekļiem
par ieguldīto darbu draudzes darba veidošana
un attīstīšanā. Liels paldies visiem draudzes
aktīvistiem. Bez jūsu pūlem draudzes darbs
nebūtu iespējams.
Draudzei tagad ir izveidota arī sava
Facebook lapa.
https://www.facebook.com/londonasdraudze/
Pateicība Dievam par šo gadu un lūdzot par
svētīgu draudzes darbības gadu arī nākamgad,
novēlu jums visiem gaišus un priekpilnus
gaidāmos Kristu dzimšanas svētkus!
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Draudzes kasiera Aivara Upmača ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!

Pateicos visiem,
kas šajā gada ir sākusi
vai turpina atbalstīt
mūsu draudzi ar saviem
ziedojumiem! Šā gada
31. oktobrī draudzes
līdzekli pavisam kopā bija apmēram £35,000.
Diemžēl ir paredzēts, ka beigsim 2016. gadu ar
nelielu iztrūkumu (ap £1,000); kas nozīmē, ka
šogad esam iztērējuši vairāk kā esam saņēmuši
ziedojumos no draudzes locekļiem, un
pabalstos no Baznīcas Pārvaldes un Luterāņu
Padomes, kā arī no Gift Aid atmaksas. Kā jau
rakstīju pagājušajā apkartrakstā, pabalsts no
Pārvaldes ir stipri samazinājusies un šogad
varējam iegūt tikai £8,300; salīdzinājumā,
teiksim, ar 2013. gada kad ieguvām £17,300, jo
arī Baznīcas Pārvaldes rezerves ir gājušas
mazumā. Šogad otrs lielais notikums, kas
ietekmē mūsu finances, ir Rofantas muižas
slēgšana. Pēdējo trīs gadu laikā draudze ir
ieguvusi caurmērā £1,100 gadā no kolektēm
Rofontā, arī šogad līdz oktobra beigām locekli
ir ziedojuši vairāk nekā £1,000. Ceram, ka
dievlūdzēji, kas bija iemīļojuši Rofantu,
pievienosies
draudzes
dievkalpojumiem
Londonā un turpinās atbalstīt draudzi ar saviem
ziedojumiem. Skatoties uz pārmaiņām, arvien
jādomā, kā citādi varam līdzeklus palielināt.
Pašlaik
notiek
diskusija
par“Crowd
funding”(jeb “Pūļu Finansēšanu), kas aicinātu
plašāku cilvēku loku ziedot mazas, vai arī ne tik
mazas summas, pieteiktam projektam. Vai no tā
mums būs iespejams kaut ko iegūt un kā tas
varētu izdoties pašlaik nevaru pateikt. Aicinu
draudzes locekļus nāk ar savām idejam par
projektiem, kas piesaistītu līdzekļus draudzes
darbam un iesaistīties to īstenošanā
Līdz oktobra beigam varam arī pieprasīt
£830 no “HMRC” par “Gift Aid” un sagaidām,
ka šī summa palielināsies līdz gada beigām.
Pateicamies tiem, kuri jau pievienojušies „Gift
Aid” un aicinām arī citus draudzes locekļus,
kuri maksā nodokļus šajā valstī, aizpildīt „Gift
Aid” anketas un nosūtīt tās draudzes kasierim

vai iedot draudzes darbiniekiem. Anketas un
papildus informācija ir pieejama baznīcā un
mājas lapā (www.draudze.org.uk). „Gift Aid”
aploksnes var saņemt dievkalpojumos priekš
ziedojumiem kolektē. Atgādinām, ka ar „Gift
Aid” no Jūsu ziedojumiem draudze, kā
reģistrēta labdarības organizācija, var no valsts
iegūt papildus 25% Jūsu ziedotajai summai.
Draudzes nodevas un ziedojumus ir
iespējams arī iemaksāt draudzes bankas kontā
kā elektroniski, izmantojot „internet banking”,
tā arī bankā, aizpildot „bank transfer” anketu.
Mūsu draudzes konta rekvizīti ir sekojoši:
Banka: National Westminster, Crawley, The
Boulevard Branch
Konta nosaukums: United London Latvian
Lutheran Church
Sort-Code: 60-06-20
Konta numurs: 56738463
Šādi maksājot, lūdzu atsaucē (reference)
uzrādiet savu vārdu, uzvārdu un maksājuma
iemeslu, piemēram, nodeva 2016. gadam,
ziedojums utt. Tā kā esam labdarības
organizācija, ir arvien svarīgāk uzturēt precīzas
finanšu grāmatas.
Ikdienas draudzes darba uzturēšanai
īpaši palīdz regulāri ziedojumi. Pateicamies
ikvienam, kas tos jau veic un aicinām arī citus
pievienoties un aizpildīt “Standing Order
Instruction” (skat. apkartraksta pielikumā), un
iesniegt vai aizsūtīt uz Jūsu banku. Lūdzam otrā
iedaļā ierakstīt maksājuma norādi(“payment
reference”), piemēram, ikgadējā nodeva,
ziedojums utt. Anketas ir arī pieejamas baznīcā.
Paldies ikvienam, kas savu iespēju
robežās devīgi un no sirds atbalsta draudzes
kalpošanu!
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Rofantas valdes ziņojums
Rofantas muižas pārdošana virzās uz
priekšu, taču ne tik ātri kā bija cerēts, jo šo
procesu apgrūtina ierobežojumi, ko īpašumam
uzlika iepriekšējie īpašnieki. Ierobežojumi liedz
veikt komerciālas darbības un būvniecības
darbus muižas teritorijā. Šie ierebežojumi
potenciālajiem
pircējiem
rada
pamatotu
satraukumu par to, cik pilnvērtīgi īpašuma
iegādes gadījumā viņi varēs to izmantot un
izvērst tur iecerēto darbību. Taču Rofantas valde
cer, ka jau drīz šim jautājumam tiks rasts
veiksmīgs risinājums. Kā jau tika minēts
gadskārtēja saimniecības sēdē, arī pēc īpašuma
pārdošanas vēl paies laiks, kamēr nauda varēs
tikt izmaksāta, jo labdarības organizāciju
darbību pārraugošās valsts institūcijas Charity
Commison noteikumi paredz, ka ir jānokārto visi
neatrisinātie
jautājumi
pirms
labdarības
organizācija var tikt likvidēta.
Kopš 30.septembra Rofantā strādā vairs
tikai divi darbinieki, tostarp menedžere, taču
muiža kā tāda ir slēgta. Galvenajā muižas ēkā
vēl dzīvo vairāki cilvēki, kas ir lietderīgi
drošības aspektu dēļ, kā arī tamdēļ, ka situācijā,
ja ēka ir atstāta pilnīgi tukša bez uzraudzības,
automātiski
būtu
jāmaksā
augstāka
apdrošināšanas cena. Muižas teritorija nevar tikt
pilnībā slēgta, jo to sķērso publikai pieejam taka
un arī tāpēc, ka tās teritorijā vēl dzīvo cilvēki.

Muižas dievnamā draudze turpinājusi
noturēt visu noliktos dievkalpojumus arī pēc
mājas slēgšanas. Īpaši nozīmīgi bija 26 un
27.novembrī
notikušais
svētbrīdis
un
dievkalpojums.
26.novembrī maza ļaužu grupa sanāca
kopā, lai izkaisītu Rofantas dievnama skapī
glabātās pelnu urnas (vairāk par 100). Tas bija
jauks notikums, kas sākās ar nelielu svētbrīdi
mācītājas Elīzas Zikmanes un prāvesta Andra
Abkuka vadībā. Pēc tā sanākušie aiznesa urnas
uz nelielo mežu aiz muižas galvenās ēkas un
izkaisīja to pelnus. 27.novembrī Mirušo
Piemiņas dienas dievkalpojumā tika pieminēti
visi
aizgējēji.
Šis
arī
bija
pēdējais
dievkalpojums, kas tika noturēts Rofantas
dievnama un tas arī tika pieminēts.
Dievnama mēbeļu, bet jo īpaši Zigfrīda
Sapieša (Rofantā kalpojušās draudzes mācītāja
Jāņa Sapieša brālis) veidotās baznīcas koka
iekārtas turpmākā mājvieta vēl tiek precizēta.
Ja vēlaties iegūt papildus informaciju
lūdzu sazinieties ar Annu Ķipluks-Upnto
anna.upton@btinternet.com

Kontaktinformācija
Draudzes mācītāja:
Elīza Zikmane
Mob. 07986 439 970
eliza.zikmane@btinternet.com

Draudzes priekšniece:
Terēze Bogdanova
Mob. 07788 790 952
tereze.bogdanova@gmail.com

Apkārtraksta drukāšanu ir ziedojis MBE Weybridge (www.mbeweybridge.co.uk)
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