Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2017. gada vasara/ziema (Nr 48)

Sveiciens Vasarsvētkos
Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca:
"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!
Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes." (Jņ 7:37-39)

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Sveiciena illustrāciju dāvināja pagājušajā
svētdienā
iesvētīta
jauniete
Ūve
Strautmane. Šodien tas lika domāt, cik
auksts ir šis ūdens?
Vai tas maigi
atspirdzina vai nepatīkami atmodina? Vai tā
plūsmas skaņas iemidzina vai traucē, jo
nespējam tās apklusināt nedz to Svētā Gara
balss mūsu sirdīs? Cik izslāpuši esam? Cik
vairs sanākam pat Vasarsvētkos, lai kopā
svinētu Baznīcas piedzimšanas brīnumu?
Kad katrs pēkšņi savā valodā ko Svētais
Gars uz sirdīm runāja.
Kad sāk pietrūkt balss, der nodzerties ūdeni!
Kad pārbaudījumos sākam šaubīties, der
atcerēties savas kristības un Jēzus
apsolījumu: “Svētais Gars pamācīs jūs tajā
stundā, kas ir sakāms.” (Lk 12:12) Kad
Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas
dalībniekiem svētbrīdī aicināja vienlaicīgi
lūgt Tēvreizi savā dzimtā valodā, prāv.
Emer. Dāvis Kaņeps un es bijām pārsteigti,
ka mūsu latviešu ‘āmen’ atskanēja pēdējais!
Gandrīz viens otram teicam: ‘oopps’. Ar
katru nākamo reizi mazliet ātrāk skaitījam.
Kāpēc mēs negribējam būt pēdējie ar savu

teikto ‘āmen’? Āmen taču ir tik labs vārds,
kas nozīmē ‘tā tas tiešām ir!’ Tā ir patiesība,
ko esam lūguši vai apliecinājuši, tie ir vārdi,
kuŗus ticam, Pats Svētais Gars apstiprina!
Katras Baznīcas uzdevums ir meklēt pēc
vārdiem, kuŗu beigās Svētais Gars kā
pēdējais varētu teikt ‘āmen’.
Mūsu
uzdevums nav viegls, bet nepieciešams! Ir
jāsludina Kristus evaņģeliju arī - un jo sevišķi
- tad, kad pasaule negrib mūs uzklausīt, vai
pat pretosies. Runāsim tā vai tā, turpināsim
lūgt un ticēt, ka saņemsim vārdus, kas
atvērs sirdis Kristum un Viņa patiesībai, kas
ieplūdīs kā dzīvā ūdens straumes dvēselēs!
Un katra Dieva bērna vajadzībām atbilstoša
temeperātūrā.
No sirds novēlu jums atspirgt un Svētā Gara
vadīti un iedvesmoti, iedrošināti un izaicināti
– atrast tos vārdus un ar tiem kalpot un
dalīties Baznīcā un pasaulē, ka Dievs
Trīsvienīgais - kā pēdējais un visu un
vienīgais noteicējs teiktu: āmen!
Priecīgus Vasarsvētkus!
Jūsu, + Lauma

www.draudze.org.uk

Notikumi nākamajā pusgadā
JŪLIJS
Brukvudā

Sestdien, 1. jūlijā plkst. 12.00 Kapusvētki Brukvudas latviešu kapos

Londonā

Svētdien, 9. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 23. jūlijā plkst. 14.00
Dievkalpojums
AUGUSTS

Londonā

,

Svētdien, 27. augustā plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu
SEPTEMBRIS

Londonā

Svētdien, 10. septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu

Londonā

Svētdien, 24.septembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums
OKTOBRIS

Londonā

Svētdien, 8. oktobrī plkst. 14.00
Plaujas svētku dievkalpojums

Londonā

Svētdien, 22. oktobrī plkst.14.00
Dievkalpojums Reformācijas, Ticības atjaunošanas svētku iezīmē.

Londonā

Otrdien, 31. oktobrī plkst.12.00
Ekumenisks Reformācijas 500. gadadienas atceres dievkalpojums Vestminsteras
Abatijā (Westmenster Abbey). Dievkalpojumu organizē Luterāņu padome Lielbritānijā
NOVEMBRIS

Londonā

Svētdien, 5.novembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums ar dievgaldu.

Londona

Sestdien, 18.novembrī svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā
DECEMBRIS

Londonā

Svētdien, 10.decembrī plkst. 14.00
Adventa dievkalpojums

Londonā

Svētdien, 24.decembrī plkst. 14.00
Ziemasvētku vakara dievkalpojums bez dievgalda

Dievkalpojumi Londonā notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG.
Dievkalpojumus parasti vada māc. Elīza Zikmane.
Par izmaiņām lūdzu sekot līdzi mājas lapā www.draudze.org.uk un Brīvajā Latvijā un draudzes Facebook lapā:
www.facebook.com/londonasdraudze/

www.draudze.org.uk

Draudzes Gana raksts
“Es nekaunos Kristus evaņģēlija: tas ir
Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic,
jūdam visupirms un arī grieķim, jo tajā
Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību,
kā rakstīts: taisnais no ticības dzīvos.”
Šie vārdi no apustuļa Pāvila vēstules
Romiešiem iezīmēja pagriezienu Mārtiņa
Lutera dzīvē. Uzticēšanās Dieva žēlastībā
dāvātajai pestīšanai ir mūsu Luteriskās
ticības pamats. Droši vien esat pamanījuši,
ka šis ir gads, kad atskatāmies uz 500
gadiem kopš Reformācijas sākuma un
izvērtējam to, ko tā ienesusi gan Eiropas
sabiedrībā, gan visā pasaulē, gan, jo sevišķi
Baznīcas un mūsu pašu dzīvē.
Atceres gads sākās ar Romas Pāvesta un
Pasaules Luterāņu vadītāju kopīgi vadītu
dievkalpojumu Lundā, Zviedrijā. Vieta
nebija izvēlēta nejauši, Lundā 1947. gadā
(vēl viena jubileja!) tika izveidota Pasaules
Luterāņu Federācija, un tajā jau no
pirmsākumiem ir līdzdarbojusies arī mūsu
Baznīca. Toreiz, pirmajā asamblejā klat bija
archibīskaps Teodors Grīnbergs. Šogad
lielajā vispasaules asamblejā Namībijā
aktīvi piedalījā mūsu archibīskape Lauma
Zušēvica. Asamblejas
tēma: “Dieva
žēlastības atbrīvoti, dzīvā radība - ne
tirgošanai, cilvēki, - ne tirgošanai, pestīšana
- ne tirgošanai”, atspoguļoja luterāņu
saimes izaicinājumus mūsdienu pasaulē, to,
cik joprojām aktuāla ir mums uzticētā
evaņģēlija vēsts.
Arī šajā zemē tiek rīkoti daudz un dazādi
pasākumi saistībā ar Reformācijas jubileju,
uz kuriem arī ikviens no jums ir aicināts! To
apkopojums
atrodams
mājas
lapā
www.reformation500.uk Tie dod iespēju
vairāk uzzināt par mūsu kristīgo tradīciju un
tās aspektiem un mudina pārdomāt savu
stāju un rīcību 21.gs. izaicinājumu priekšā:
cik mūsos ir no Lutera un citu reformatoru
ticības spēka un drosmes, un uzņēmības
rīkoties Kristus evanģēlija vārdā? Lutera
veiktās reformas darīja evaņģēlija vārdu
tieši pieejamu visiem ļaudīm, un arī viņiem
deva atbildību par tā

vēstīšanu vārdos un darbos, ģimenē, skolā
draudzē, sabiedrībā.
Bībeles tulkojums latviešu valodā bija par
pamatu latviešu literarajai valodai,
Dziesmu grāmata un katehisms arī vairākus
gadsimtus bijuši tautas gara mantu
pamatos. Tāpat evaņģēlijā balstīta ticības
drosme ir vadījusi mūsu tautiešus. Pirms
simts gadiem 1917. gada oktobrī, kara
jukās trimdā un postažā Petrogradā ar
prāvesta Kārļa Irbes vadītu dievkalpojumu
tika atzīmēta Reformācijas 400. gadadiena.
Ar šo dievkalpojumu darbību uzsāka
Latviešu Evaņģēliska Luteriska pagaidu
konsistorija, no kuras vēlāk attīstījās mūsu
Baznīca.
Savukārt Reformācijas 450.gadadiena nu
jau citā trimdā iezīmīga ar to, ka beidzot
dienas gaismu Londonā ieraudzīja Latvijas
sūtņa Kārļa Zariņa ilgi lolotais Bībeles
izdevums latviešu valodā. Pie ta gadiem bija
strādājuši valodnieki un teologi, Zariņš
pacietīgi un ar sirds degsmi bija kārtojis
daudzās praktiskās lietas, kas saistītas ar
izdošanu. Pats viņš gala rezultātu
nepieredzēja, jo iepriekšējā gada tika
aizsaukts mūžībā. Taču šī Londonas
izdevuma svētību ir baudījuši neskaitāmi
latvieši. Šis bija vienīgais pilnais Bībeles
izdevums, kas iznāca Latvijas okupācijas
gados. Ar to izaugušas vairākas trimdas
paaudzes un arī daudzi Latvijā, kam
palaimējās iegūt kontrabandas ceļā
ievestus eksemplārus.
Reformācija mūs aicina iet jaunus,
neiestaigātus ceļus, māca drosmīgirīkoties
ticības spēkā, lai nestu svētību. Tagad ir
mūsu iespēja, mūsu laiks! Kā mūsu
paveikto evaņģēlija apliecināšanā vērtēs
nākamās paaudzes? Es nekaunos Kristus
evaņgēlija, saka Pāvils. Luters par to
iestājās ar dzīvības briesmām. Apliecināsim
arī mēs evaņģēliju vārdos un darbos, gan
sirdī, gan ļaužu priekšā, gan labās, gan
nebaltās dienās, jo tas taču ir Dieva spēks
pestīšanai!
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Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie
draudzes
locekļi!
Aizgājušais pusgads
draudzes dzīvē iezīmējis
paliekošas pārmaiņas nav
vairs
dievkalpojumu Rofantā.
Cerības, ka Rofantas
dievlūdzēji pievienosies
dievkalpojumiem
Londonā, diemžēl nav attaisnojušās. Londonas
dievkalpojumus noturējām ierastajā ritmā, bet
uz nākošo gadu varam to mazliet mainīt,
piemēram Klusajā nedeļā un Lieldienās. Tika
izteikts ierosinājums noturēt dievkalpojumu
Lieldienās. Labprāt dzirdētu Jūsu domas un
ieteikumus!
Lai arī dievkalpojumi Rofanta vairs nenotiek,
kopā ar draudzes valdes locekļiem janvārī
devāmies uz dievnamu, lai sašķirotu tur
palikušās mantas. Tad arī atvedām uz
Londonu, to kas nepieciešamas draudzes
darbam. Diemžēl, tā kā mums nav pašiem
savu telpu, tad varējām paņemt tikai nedaudz.
Dziesmu grāmatas un svētdienas skolas
materiāli tika nogādāti zviedru baznīcā, kur
mūsu rīcībā ir divi plaukti. Savukārt Luterāņu
padome mums laipni atvēlēja četras atvilknes
savā archīvā. Tur nonāca daļa draudzes
dokumentu, altāra trauki un tekstīlijas, kā arī
vairākas Bībeles, baznīcas kalendāri un
vairākas kristīgas grāmatas.
Dažas vecāka izdevuma Bībeles latviešu valodā
tika atdotas Austrumanglijas draudzei un
vairākas Jaunās Derības Kristīgai misijai, kas
darbojas Londonā ar bezpajumtniekiem, kuru
vidū ir latvieši. Sadzīves priekšmeti ar latvisku

simboliku nonāca Daugavas Vanagu Fonda
Londonas nama rīcībā. Taču lielāka daļa mantu
un grāmatu palika Rofantas dievnamā gaidot
pārvešanu
uz
Straumēniem
Rofantas
saimnieciskās sabiedrības un Daugavas
Vanagu Fonda izkartojumā. Pārejas posms būs
noslēdzies tad, kad visa Rofantas dievnama
iekārta un grāmatu krājums būs atraduši sev
jaunas mājas!
Bija sagaidāms, ka, neskatoties uz iepriekšēju
aicinājumu atsaukties, arī pēc pelnu urnu
izkaisīšanas
Rofantā
atradīsies
vairāki
aizgājēju radinieki, kas par to nebūs zinājuši.
Ilgstoši neuzturēdami saikni ar latviešu
sabiedrību viņi bija nepatīkami parsteigti par
Rofanta notikušo. Pateicība Annai Kiplukai, kas
ir bijusi saziņā ar viņiem un izskaidrojusi
situāciju. Lai dotu iespēju radiniekiem un
draugiem apmeklēt savu tuvinieku pēdējo
atdusas vietu pirms Rofantas pārdošanas, tiek
plānota viena vai vairākas dienas, kad
Rofantas muiža būs atvērta.
Kā ierasts, pēc dievkalpojumiem Londonā
notiek iesvētes mācības; tiek izsūtītas
iknedēļas lūgšanas, ik pa laikam sanākam kopā
uz lūgšanām klātienē. Kad dievkalpojumos ir
bērni, cenšamies nodrošināt svētdienas skolu
vai nodarbības arī viņiem. Pateicamies
Londonas latviešu korim par dievkalpojumu
kuplināšanu Ziemsvētkos un Lielajā piektdienā
un ceram uz ražīgu sadarbību arī turpmāk!
Sekmīga draudzes darbība nav iespējama bez
dedzīgiem un uzticamiem draudzes locekļiem
un darbiniekiem. Paldies visiem, kas no sirds
kalpo Dievs druvā!

Izvadīti mūžības ceļos
01.02.17. Zaiga Zelma Oakes (20.04.1940. - 18.01. 2017.) Brukvudas latviešu kapos
28.03.17. Ilona Ozoliņa (18.08.1960. Rīgā - 10.03.2017. Crawley) Surrey&Sussex krematorijā
19.04.17. Ingeborga Bobak (12.11.1918. Rīgā - 01.04.2017. Wimbledon) Putney Vale
krematorijā

www.draudze.org.uk
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Kristīti
22.01.2017. Greisa Bajāre
12.03.2017. Hugo Olivers Šūmanis

Draudzes priekšnieces Terēzes Bogdanovas
ziņojums
Mīļie
draudzes
locekļi,
Aizrit jau trešais
darbības gads, kad
draudzē mācītāja
strādā nepilna laika
kapacitātē,
savukārt
pašreizējam
draudzes valdes un padomes sasaukumam
tuvojas termiņa beigas un mums jāsāk
gatavoties vēlēšanām – zīmīgi, ka tas sakrīt
ar intensīvu vēlēšanu gadu arī šīs valsts un
pasaules politiskajā kontekstā.
Vēlos aicināt ikvienu, kuram ir vēlme un
interese iesaistīties draudzes darbā, kļūt
par jaunās draudzes padomes kandidātu
aizpildot pievienoto pieteikuma anketu.
Tāpat kā Latvijas un latviešu trimdas
sabiedrības liktenis, draudzes darbs
vienmēr ir balstījies uz sekmīgu komandas
darbu kā draudzes padomē, tā arī valdē.
Mūsu draudzes nākotne ir mūsu visu rokās:
lai neapsīktu garīgās kalpošanas darbs un
Dieva vārda sludināšana latviešu valodā, ko
pirms vairāk kā sešdesmit gadiem uzņēmās
pirmie latviesu luterāņu garīdznieki, mums
katram ir jāpalīdz ar savu mazo artaviņu,
lai lielais darbs uz priekšu ritētu.
Tāpēc es jūs visus kopā un katru no jums
personīgi lūdzu un aicinu atbalstīt draudzes
darbu kā finansiāli, savu iespēju robežās,
tā arī ar kalpošanas darbiņiem.

Aizvadīto gadu draudze noslēdza ar
minimālu, bet zaudējumu, taču tas ir
pateicoties tikai tam, ka mācītaja strādā
nepilna laika kapacitātē un viņas otrais
darba devējs – angliski runājošā luterāņu
draudze sedz pusi no viņas dzīvokļa īres
izdevumiem, kas līdzās mācītājas algai ir
mūsu lielākais ikgadējais izdevums. Pašlaik
viņas līgums gan ar mūsu, gan otro draudzi
ir līdz šī gada 31.decembrim. Pēc tam
skatīsimies...
Draudzes finansiālā situācija neļauj
mācītāju atkal algot pilna laika kapacitātē,
jo tad draudzes finanses izsīks dažu gadu
laikā, taču cerība ir, ka viņa varētu pie
mums turpināt kalpot nepilna laika
kapacitātē, darbu šeit savienojot ar
kalpošanu citā draudzē. Taču tādā situācijā
draudzes rosība un aktivitātes ir ļoti
minimālas, jo mācītāja var veikt darbu tikai
to stundu robežās, kas viņai, esot algotai
nepilna laika kapacitātē, ir atvēlētas. Taču
prieks, ka arī šādā kontekstā varam
turpināt
noturēt
divus
ikmēneša
dievkalpojumus Londonā, ik pa laikam
darba dienu vakaros sanākt uz draudzes
lūgšanān klātienē (bet pa epastiem tās
joprojām izsūtīt ik pirmdienas vakaru) un
arī piedāvāt iesvētību mācības kursu.
Liels un sirsnīgs paldies mācītājai Elīzai un
draudzes valdei un padomei par aktīvo
darbu, draudzes darbības nodrošināšanā.
Lūdzot Dieva svētību mums katram un
mūsu draudzei!

www.draudze.org.uk
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Draudzes kasiera Aivara Upmača ziņojums
Mīļie
draudzes
locekļi!

valsts iegūt papildus 25% Jūsu ziedotajai
summai.

Pateicos visiem, kuri
šajā gadā ir sākuši
vai turpina atbalstīt
mūsu draudzi ar
saviem
ziedojumiem! Šā gada 30. aprīlī draudzes
līdzekļi kopsummā bija apmēram £34,500.
2016. gads tika noslēgts ar nelielu
iztrūkumu (ap £400); kas vienkārši nozīmē
ka esam iztērējuši vairāk kā esam saņēmuši
ziedojumos no draudzes locekļiem un
pabalstos no Baznīcas Pārvaldes un
Luterāņu Padomes, kā arī no Gift Aid
atmaksas.

Draudzes nodeva:
Laipni lūdzu tos draudzes locekļus, kuri vēl
nav nokārtojuši draudzes nodevu GBP 20,
to izdzarīt tagad.
Čeki:
Saņēmējs:
United London Latvian Lutheran Church
Sūtīt draudzes kasierim uz adresi:
Aivars Upmacis, Subiaco, Ringless Cross
Uckfield, east sussex, TN221HF
Elektroniski:
National Westminster Bank, Crawley. The
Boulevard Branch
Saņēmējs:
United London Latvian Lutheran Church
Sort-Code 60-06-20
Account 56738463
Atsaucē ( reference) lūdzu uzrādīt savu
vārdu, uzvārdu un maksāšanas iemesluNodeva 2017.gadam

Kā
jau
rakstīju
pagājušā
gada
apkārtrakstos pabalsts no Baznīcas
Pārvaldes ir stipri samazinājies, jo arī
Pārvaldes rezerves ir gājušas mazumā.
Arvien jādomā, kā citādi varam piesaistīt
finansiālos līdzekļus draudzes darbam un
gribu aicināt arī draudzes locekļus nāk ar
savām idejām, kā piesaistīt līdzekļus
draudzes darbam un iesaistīties šo ideju
īstenošanā.
2016. gadā pieprasīju £966 no “HMRC” par
“Gift Aid” un šī summa tika ieskaitīta
draudzes kontā šī gadā 1. martā. Pateicos
tiem, kuri jau pievienojušies „Gift Aid” un
aicinu arī citus draudzes locekļus, kuri
maksā nodokļus šajā valstī, aizpildīt „Gift
Aid” anketas un nosūtīt tās man vai iedot
draudzes darbiniekiem. Anketas un
papildus informācija ir pieejama baznīcā un
mājas lapā (www.draudze.org.uk). „Gift
Aid” aploksnes kolektes ziedojumiem var
saņemt dievkalpojumos. Atgādinu, ka ar
„Gift Aid” no Jūsu ziedojumiem draudze kā
reģistrēta labdarības organizācija var no

Tā kā draudze ir reģistrēta labdarības
organizācija, ir arvien svarīgāk uzturēt
precīzas finanšu grāmatas.
Ikdienas draudzes darba uzturēšanai īpaši
palīdz
regulāri
ziedojumi.
Pateicos
ikvienam, kas tos jau veic un aicinu arī citus
pievienoties un aizpildīt “Standing Order
Instruction” (pievienota apkārtrakstam) 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!

www.draudze.org.uk
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Rofantas valdes ziņojums
Kad tika pieņemts lēmums slēgt biznesu un
pārdot Rofantas īpašumu, mēs cerējām, ka
pārdošanas process noritēs ārti un veiksmīgi,
taču diemžēl tā nenotika un vienīgais
saprātīgais (pieņemamais) piedāvājums tika
saņemts tikai šā gada martā.
Pārdošanas ieilgumam ir divi iemesli:




Divi Restrictive Covenants – darbību
ierobežojoši aizliegumi – viens, kas
liedz nodarboties ar tirdzniecību,
kamēr otrs attiecas uz celtniecības
liegumu
Divas kabīnes ar īrniekiem, kas
atrodas tieši aiz Rofantas galvenās
ēkas

Interesentu bija daudz un mēs saņēmām
vairākus piedāvājumus, taču, kad potenciālie
pircēji sāka iedziļināties līguma nosacījumos,
augstāk minēto ierobežojumu dēļ viņiem
nācās savus piedāvājumus atsaukt. Cik
varējām, mēs centāmies ierobežojumus
mazināt,
mēģinot
atpirkt
restricitive
covenants no tā īpašnieka, tomēr nespējām
vienoties par cenu un situācija ar kabīnēm ir
ļoti sarežģīta.
Laimīgā kārtā martā, beidzot tika saņemts
beznosacījumu piedāvājums (tas nozīmē, ka
potenciālajam
pircējam
ierobežojumi
netraucēs), un piedāvājums ir par summu,
kurš ir vienā līmenī ar iepriekš saņemtajiem.
Ar potenciālo pircēju esam vienojušies par
ekskluzivitātes periodu un ceram, ka pēc tā
beigām varēsim noslēgt līgumus un īpašumu
pārdot jau tuvākajā nākotnē. Tomēr līdz
veiksmīgai pārdošanai dažas lietās un
problēmas vēl ir jānokārto.

Kamēr līgumi vēl nav noslēgti un ēkas
nodošana jaunā īpašnieka rokās nav notikusi,
nepieciešams finansējums, lai ēku un visu
īpašumu varētu uzturēt, kas kopš pagājušā
gada aprīļa ir viena no mūsu lielākajām
problēmām, jo Rofantai vairs nav ienākumu
lai samaksātu rēķinus. Taču joprojām
jāmaksā par aprošināšanu, elektrību,
notekūdeņu un kanalizācijas attīrīšanas
iekārtu, jāuztraucas par drošību, kā arī
jāmaksā īpašuma nodoklis (Council Tax).
Ienākumu mums nebija un vienīgais veids kā
spējām ēku uzturēt bija aizdevums no DVF
Koventrijas
nodaļas
un
dažām
privātpersonām, kuras dāsni palīdzēja ar
savu naudu.
Nesen izīrējām dažas istabas galvenajā ēkā,
kas reizi mēnesī mums nodrošina mazus, bet
stabilus ienākumus, lai segtu iepriekšminētās
izmaksas.
Otra lielā summa, kas mums jāmaksā ir
ikmēneša procentu maksājums aizdevumam,
kuru saņēmām, lai bizness varētu izkļūt no
administrācijas un šo maksājumu nosegt
paliek arvien grūtāk.
Taču mēs ceram, ka līgumu slēgšana ar
jauno īpašnieku vairs nav aiz kalniem (brīdī,
kad tas notiks, mēs saņemsim kārtīgu
depozīta maksājumu) un tad varēsim segt arī
šo maksājumu.
Uz šo brīdi vairāk nekas nav sakāms kā tikai
lūgšana, lai īpašuma pārdošanas process
noritētu kā plānots.

Anna Kipluks-Upton
2017.gada maijs
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Sinodes pārskats no „Straumēniem”
Aizvadītajā nedēļas nogalē Anglijā, Daugavas
Vanagu īpašumā “Straumēni” tikās Latvijas
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā
vadība, mācītāji un draudžu pārstāvji, lai
piedalītos gadskārtējā, sešdesmit astotajā
Sinodē.
Sinodes atklāšanā piedalījās un klātesošos
uzrunāja Latvijas Republikas vēstniece
Apvienotajā Karalistē Baiba Braže, kā arī
Daugavas Vanagu fonda valdes priekšsēdis
Aivars Sinka.
Darba gaitā, kā to paredz Sinodes darba
kārtība, vispirms tika uzklausīts un pieņemts
LELB Lielbritānijā prāvesta Dr. Andra
Abakuka ziņojums. Prāvests, kurš šajā amatā
Baznīcā kalpo jau desmit gadus, savā
ziņojumā atzīmēja gada laikā paveikto, bet
arī pauda bažas par draudžu darbinieku
trūkumu un baznīcas finansiālo situāciju un
tās attīstību nākotnē.
“Ja nenotiek kāds pēkšņs uzplaukums
draudžu darbībā un ienākumos, šķiet, ka
mūsu draudzes nespēs pārāk ilgi uzturēt
algotus mācītājus. Būs jādzīvo ar mācītājiem
vai diakoniem, ja tādus var atrast, kas ar
mieru strādāt citu maizes darbu vai ir
pensionāri,” savā ziņojumā norādīja Dr.
A.Abakuks.
Tika uzklausīts kasiera Pētera Sviļa ziņojums,
revīzijas komisijas ziņojums, kā arī tika
apstiprināts zvērināts grāmatvedis. Pārskats
tika sniegts arī par situāciju saistībā ar
Lielbritānijas latviešu baznīcai piederošās
Rofantas muižas pārdošanu, kas nenorit tik
raiti kā sākotnēji bija cerēts. Par situāciju
draudzēs un kopās Sinodei ziņoja draudžu
priekšnieki.
Sinodes ietvaros notika arī prāvesta
vēlēšanas, kurās atbildīgajam amatam tika
izvirzīti divi pretendenti – mācītāja Daira

Vāvere un līdzšinējais prāvests dr. Andris
Abakuks. Aizklātu vēlēšanu rezultātā par
prāvestu tika ievēlēts dr.A.Abakuks.
Sinodes noslēguma daļā Notingemas kopas
pārstāvji Agnese un Rolands Kromaņi dalījās
ar savu skatījumu uz draudzi un dalījās ar
idejām, kas veicinātu latviešu iesaistīšanos
baznīcas dzīvē. Pēc tam raisījās aktīva
diskusija un viedokļu apmaiņa par idejām,
kas palīdzētu uzplaukt draudzēm, piesaistītu
jaunus cilvēkus un, pats galvenais, arvien
vairāk tautiešiem ļautu atrast ceļu pie Dieva.
Vakarā pēc Sinodes, kā ierasts, notika
vakarēšana, kuras laikā dalībniekiem brīvā un
sirsnīgā atmosfērā bija iespēja uzklausīt un
iztaujāt LELBĀL mācītāju Guntaru Rēboku,
kurš šobrīd kalpo kā anglikāņu mācītājs
Šerbornā. Savukārt Normunds Barons un
Šarlote Remese no Apvienotās Londonas
latviešu un Miera draudzes dalījās iespaidos
par savu ceļojumu uz Jeruzalemi, parādot
īpašu prezentāciju “Jēzus pēdās” ar
fotogrāfijām un lasījumiem no Bībeles.
Svētdien “Straumēnu” Zviedru zālē notika
Sinodes
dievkalpojums,
kurā
kalpoja
prāvests dr.A.Abakuks, mācītāji D.Vāvere,
V.Vāvere, E.Zikmane un G.Rēboks, kā arī
Īrijas draudzes diakons I.Miezis. Īpašu
pilnskanīgumu
dievkalpojumam
deva
“Straumēnu” jauktā kora izpildītās dziesmas.
Diena noslēdzās ar “Straumēnu” kora
(diriģente
I.Āboliņa)
koncertu,
kurā
klātesošie tika iepriecināti ar vairākām
latviešu tautas dziesmu apdarēm.
Tiek plānots, ka nākamā Sinode Lielbritānijā
notiks Bradfordā, 2018. gada 19. maijā

Kristus Apvienotās ev.lut. latviešu draudzes
Īrijā draudzes priekšniece I.Mieze
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Svētās zemes ceļojums pa Jēzus pēdām...
Šī gada sākumā, viens no ilggadējiem
draudzes locekļiem Normunds Barons, pēc
kāda
no
dievkalpojumiem
izteica
piedāvājumu martā doties svētceļojumā uz
Svētu zemi. Viņš jau bija bijis Izraēlā kopā
ar grupu, Luterāņu padomes rīkotajā
svētceļojumā.
Šoreiz
ceļojumā
bija
paredzēts vairāk laika veltīt lūgšanām un
meditācijām svētvietās.
Pirmajā dienā ielidojot Izraēlā, mums bija
Telavivas apskate, ko piedāvāja mana
klasesbiedrene, kas tur jau dzīvo deviņus
gadus un ir kļuvusi par izraēlieti, jo viņas
vectēvs bija rabīns. Viņa pastāstīja par dzīvi
Izraelā no jauniešu skatu punkta. Tālāk
mūsu ceļš veda uz Jeruzālemi, kur piecas
dienas dzīvojām arābu kvartālā un
izbraucām uz svētvietām.
Betlēmē Kristus piedzimšanas baznīcā (Lk
2), es sajūtu bijību, jo pirms apskatījam
Kristus dzimšanas vietu, mums pa priekšu
gāja garīdznieki no dažādām grupām un
apvienojās vienā lūgšanu dziesmā. Tas
man parādīja kā ticība Dievam mūs vieno.
Nācaretē (Mt 2: 23) apskatījāmies Marijas
pasludināšanas baziliku, kur dominēja
mātes un bērna tēma no dažādām
kultūrām: mozaīkās, gleznās, mākslas
darbos, statujās. Blakus bazilikai atrodas
Svētā Jāzepa baznīca, kurā, iespējams, ir
bijusi Jāzepa nama un darbnīcas vieta.
Noejot baznīcas pagrabā sajutu iekšējo
mieru un nevēlējos pat iet prom.
Galilejā apskatījām Jēzus Kristīšanas vietu
Jordānas upes krastā (Mt 3), Kapernaumu
(Mk 4), pirmo mācekļu aicināšanu (Lk 5)
pie Galilejas jūras, Kānas pilsētu, kur notika
pirmais
Jēzus
brīnums
(Jņ
2),
Apskaidrošanas kalnu, kur Jēzus teica
Kalna runu (Mt 5-7), Tabku, kur notika
piecu tūkstošu paēdināšana (Jņ 9),
Tibēriju, kur atrodas Svētā Pētera baznīca,
kur arī bija iespēja pasēdēt pie Galilejas

jūras un pasmelties ūdeni. Galilejas jūras
piekraste mani ļoti uzrunāju.
Jeruzalemē Raudu mūru apskates laikā,
izjutu tā pievilkšanas spēku. Jūdiem Raudu
mūris ir viss svētākā vieta, tā ir viena sienas
daļa, kas ir palikusi no Jūdu tempļa. Jūdi
uzskata, ka esot pie mūra, viņi ir vistuvāk
Dievam. Getsemanes dārza (Mk 14, Mt 26,
Lk 22) dievnamā Jeruzalemē ir saglabāta
klints daļa altāra vietā, kur, domājams,
pats Jēzus ir staigājis. Dārzā aug simtgadīgi
olīvkoki, par kuriem rūpējas dārznieki
vairākās paaudzēs. Pieskaroties klintij
izjutu nodevību, skumjas, cilvēku aklumu,
asaras lija, kāds it kā satvēra sirdi. Manu
sirdi palaida tikai vaļā uzkāpjot Olīvkalnā
jeb Eļļas kalnā (Ap d 1), no kura savukārt
pavērās pasakains skats uz Jeruzalemes
pilsētu.
Tas vedināja uz pārdomām, ka gadsimtiem
ejot cilvēki tomēr nav mainījušies. Pēc tam
izstaigājām
Kristus
krustaceļu
pa
Jeruzalemes vecpilsētu. Nonākot Svētā
kapa baznīcā, vietā kur Jēzus tika krustā
sists un nomira, bija ļoti nomācoša sajūta.
Atkal sajutu bijību un lielo mīlestību uz
Dievu. Jēzus augšāmcelšanās – Jēzus kapa
dārzs (Mt 28) ir skaisti iekopts ar ļoti daudz
vietām, kur noturēt dievkalpojumus vai
lūgšanas. Sajutos, ka it kā būtu nonākusi
paradīzē, kura atrodas pilsētas centrā, kā
oāze tuksneša vidū.
Katrā svētvietā lasījām Bībelē atzīmētās
vietas. Apskatot svētvietas klātienē, Bībeles
raksti ir saprotami savādāk un ticība
nostiprinās mūsu Kungā Jēzū Kristū. Saka,
ka Izraēlas apceļošana maina cilvēku un
atbraucot esmu izmainījusies. Atbraucot es
jūtos mierīgāka un garā stiprāka.

Šarlote Remese, Londonas draudzes
priekšnieces vietniece, sekretāre un
permindere
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Pēc dievkalpojuma Londonā,
izņemot Ziemsvētkus un Lielo Piektdienu, ir
sadraudzības brīdis pie kafijas.
Ikviens ir acināts līdzi ņemt groziņu, lai kopā sanāktu jauks cienasts

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.

Tiem kas vēl nav kristīti un/vai iesvētīti
Nākamā mācību gada iesvētes mācībai lūdzam pieteikties līdz šā gada
1. oktobrim
pie draudzes mācītājas.
Ja esat nodomājuši nākamajā vasarā laulāties baznīcā vai
kļūt par krustvecākiem, tagad ir īstais laiks, lai tam sagatavotos

Draudzes kontaktinformācija
Draudzes mācītāja:

Draudzes priekšniece:

Elīza Zikmane
eliza.zikmane@btinternet.com
Mob. 07986 439 970

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

Apkārtraksta drukāšanu ir ziedojis MBE Weybridge
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APVIENOTĀS LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN
MIERA DRAUDZES PADOMES VĒLĒŠANAS 2018. gadā
2018. gada pavasarī beigsies tagadējās Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera
Draudzes Padomes mandāts, un ir jāievēl jauna Draudzes Padome 20 locekļu sastāvā.
Vēlēšanas paredzētas laikā no 2018.gada 12. līdz 26. februārim.
Vēlēšanās ir tiesības piedalīties visiem Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes
locekļiem. Tas rada iespēju cilvēkiem, kas varbūt līdz šim dažādu iemeslu dēļ to nav darījuši,
iesaistīties savas draudzes darbā un palīdzēt veidot un nodrošināt tās nākotni.
Draudzes padomes vēlēšanu komisija aicina draudzes locekļus pieteikt vēlēšanu kandidātus.
Papildus Kandidāta pieteikšanas veidlapas ir pieejamas rakstot vai zvanot Normundam Baronam
uz n.barons@mac.com, 07480 136336, vai Draudzes mācītājai Elīzai Zikmanei uz
eliza.zikmane@btinternet.com, 07986 439970.
Normunds Barons
Vēlēšanu komisijas priekšsēdis

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
KANDIDĀTA PIETEIKŠANAS ANKETA
Izpildīta un parakstīta pieteikšanās anketa līdz 2018. gada 26. janvārim (pasta zīmogs) jānosūta
vēlēšanu komisijai pa e-pastu n.barons@mac.com, vai pa pastu uz adresi c/o, United London
Latvian Lutheran Church, Council of Lutheran Churches, 30 Thanet Street, London, WC1H 9QH,
vai arī vienkārši iedot aizpildīto anketu pēc kāda no dievkalpojumiem Normundam Baronam.
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums un vieta:
Adrese:
Telefons:
E-pasts:
Ziņas par kandidātu/i ne vairāk kā 100 vārdos (izglītība, profesija, nodarbošanās, darbošanās
draudzē un citur, piem. latviešu sabiedrībā):

Kandidatūras pieteikšanai piekrītu: _______________________________________
kandidāta/es paraksts
www.draudze.org.uk
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