Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2018/19. gada ziema (Nr 52)

Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā
Reiz
pirms
70
gadiem, neparastā
vietā
un
laikā,
skolotājs
Eicēns
latviešu
bērniem
bēgļu nometnē par
Ziemsvētkiem
brīnišķīgi
mācīja:
“Ja no rīta es pie
sava loga sniegā redzu pēdas, tad
domāju: naktī kāds ir garām gājis,
vīrietis vai sieviete, liels vai mazs. Bet
visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis
jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai
mans draugs vai ienaidnieks. Tamdēļ
viņš man jāredz, man ar viņu jārunā,
man viņu jāpazīst… tā Dievs aicina
Viņu saredzēt Kristus Bērnā, Viņa
Dēlā… jo, kā vēstule ebrejiem māca:
šinīs pēdējās dienās Dievs uz mums ir
runājis caur savu Dēlu… te Viņa vaiga
un godības atspīdums.” Viņa vaigs
mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs
Jēzu Kristu pazinuši, Dievs mums būtu
palicis apslēpts.”
Gaismā
grūti
ko
paslēpt.
Adventa laikā un Ziemsvētkos pasaulē
aug gaisma ap mums un mūsos.
Baznīcās atskanēs Dieva vēsts:
“Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs
spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo
nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma,”
(Jes. 9:1) Atskanēs Dieva mīlestības
vēsts, ka mums dzimis Pestītājs, kas ir
Kristus, tas Kungs! Un, kad no silītes
Betlēmē izstaroja šī svētā, svētīgā
gaisma, tā lauza nakts tumsu un
viscietākās cilvēku sirdis.

Bet ne toreiz, ne arī tagad visi izvēlas
sekot šai gaismai. Kas dod spēku
nožēlot grēkus, izlīgt vienam ar otru,
piedot otram un sev? Vēl pasaule
cīnās, dzīvo tik daudz Dieva bērni bez
gaismas, kas dziedina, dāvina mieru,
prieku, visu, kas nes dzīvību. Kristus
teica: “Es esmu pasaules gaisma; kas
seko man, tas nestaigās tumsībā, bet
tam būs dzīvības gaisma!” (Jņ.8:12)
Neviena svecīte nespēj līdzināties šai
Ziemsvētku dāvanai! Šī dzīvības
gaisma liek doties kā gudriem vīriem
pa citu ceļu pie tiem, kam vēl jādzird
Prieka vēsts. Ceturtā gadu simtenī
Baznīcas tēvs Atanāzijs rakstīja: “Viņš
kļuva par to, kas mēs esam, lai mūs
pārvērstu par tiem, kas Viņš ir!”
Loģiski iznāk, ka mēs, kas esam
Viņā, esam arī gaisma! Tādēļ nav
vienalga, kā mēs tagad izturamies.
Mūsu gaisma spīd, gaiši vai tumši, un
rāda citiem, kas mēs esam, bet vēl
patiesāk - rāda ceļu uz Dievu, kuram
vien pieder gods un mūsu pateicība.
“Kas mēs esam” - ir jautājums, kas
nodarbinājis mūsu Baznīcu sevišķi
spilgti 2018. gada laikā. Esam
nonākuši dziļi sāpīgos konfliktos ar
LELB. Kā tas var būt, kāds prasīs?
Mēs visi lasām tos pašus Svētos
Rakstus un pielūdzam to pašu
Pestītāju, bet tik atšķirīgi kādreiz
atbildam uz būtiskāko jautājumu – ne
“kas mēs katrs esam”, bet “kā Viņš
mums katram atklājies savā vārdā un
aicinājumā”. 119. psalma, 105. pants
atgādina, kur mums vajadzētu atkārtoti
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meklēt gaismu tālākam ceļam: “Tavs
vārds ir gaismeklis manām kājām un
gaisma manām takām!” Lai tā gaisma
vada mūs un svētī mūs, ieejot 2019.
gadā!
Ticēsim, lūgsim, paļausimies, jo,
kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa
vārdā, tur Viņš sola būt klāt, kas ir
mūsu miers, mūsu gaismas un
mīlestības avots. Ģimenēs, draudzēs,
sanāksmēs lūgsim cits par citu, bet arī
vēl vairāk par tiem, kas vēl dzīvo
tumšās, aukstās vietās un nav
ieraudzījuši ne Viņa pēdas, nedz
gaismu savās dzīvēs, vai tik smagi
cietuši
dabas
katastrofās,
ugunsgrēkos, plūdos, briesmās, ka jūt
- vairs nav nākontes, nedz cerības!
Dzejolī “Ziemassvētku gaisma” Elza
Ķezbere atgādina: “Ko cilvēks ceļ un
saliek, Viss drūp; zūd laiks un miņa.
Tik viena gaisma paliek – Tā
Mīlestības ziņa”.

gaišāku arī tam, kas tavās pēdās iet.
Pateicos jums katram, kas esat mūsu
Baznīca - kas strādājat, gaismu
izstarojot
gan
savās
draudzēs,
ģimenēs, skolās un pildot uzticētos
amatus! Vai varat iedomāties, ka tieši
pareizā laikā, vietā un veidā jūs kādam
esat Kristus gaisma?! Jūs kādam esat
Kristus! Tā ir Mīlestības ziņa!
Latvijas Evaņģēliski luteriskās
Baznīcas ārpus Latvijas Virsvaldes un
savā vārdā no sirds novēlu jums
katram gaišus, priecīgus, Kristus
mīlestības svētītus Ziemsvētkus!
Līdz ar jums lūdzu, lai Dievs mūs visus
vada un svētī 2019. gadā - Latvijā un
ārpus tās!
Viņš lai vairo Kristus
gaismu pasaulē un pasargā mūs no
ļauna! Dievs ir nomodā kā Jāzeps,
sargājot Dieva gaismas svētīto Kristus
Bērnu. Nomodā esam arī mēs!
Jūsu
+ Lauma

Tā Dieva Mīlestības ziņa ir tava,
ko tālāk dot! Kas pasauli padara

Gana raksts Ziemsvētkos
"Es esmu Alfa un
Omega!" saka Kungs
Dievs, kas ir, kas bija,
kas nāk, Visuvaldītājs!
Jņ Atkl 1:8
Tikko aizvadījām Latvijas Valsts
simto dzimšanas dienu. Viss gads ir
bijis piepildīts ar sarīkojumiem un
atceres brīži būs arī nākamgad. Latvija
ir iegājusi jaunā gadu simtā.
Iespējams, ka daudzi to nemaz
necerēja piedzīvot. Ir sasniegts kāds
ceļa stabs, atskaites punkts, bet ceļš
ar to nebeidzas.

Pacilājums, ko esam izjutuši
pieminēdami Latvijas Valsts dibinātāju
drosmi, izdomu, mērķtiecību mūs
aicina un stiprina iet viņu pēdās,
sastopoties
ar
mūsdienu
izaicinājumiem. Prieks, ko esam
piedzīvojuši
novērtēdami
gara
bagātības, ko latviešu tauta radījusi
šajos simts gados, mūs mudina ar tām
dalīties, tās svinēt un dot tālāk.
Pārliecība par savu valsti, par savas
tautas varēšanu mums dod drošības
sajūtu, spēcina mūsu pašapziņu.
Kristīgiem ļaudīm piederība un
līdzdalība Latvijas likteņa pavērsienos
sakņojas ticībā Dievam un mīlestībā
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pret savu līdzcilvēku. Mums Latvija ir
uzticēta
no
Dieva,
sargājama,
kopjama, lolojama. Latvija, tāpat kā
mēs paši, piederam Dievam, tādēļ
esot kopībā ar Viņu, mēs varam būt
droši par Latvijas nākotni. Jo Dievs
spēj neiedomājami vairāk kā mēs
jebkad varētu sasniegt pašu spēkiem,
vairāk, kā mēs spējam iedomāties.
Mūsu tautas ticību un paļāvību
Dieva žēlastībai iemiesoja simtgades
Dziesmu svētku kopkora dziedātā
‘Mūsu Tēvs” lūgšana no Lūcijas
garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme
deg!”. Daudzu dziedātāju acīs bija
aizkustinājuma asaras. Kantāte, kas
tika sarakstīta kā izmisuma sauciens
Dievam, kara viesuļu vidū, iznīcības
priekšā, kad visi cilvēka spēkos
balstītie pamati gruva. Tagadējie
dziedātāji sirdīs pieminēja tos laikus
un ciešanas, kurām katra latviešu
ģimene, viņu vecāki, vecvecāki, vienā
vai citā veidā bija pakļauti.
Dvēseles aizkustinājuma bija vēl
kāds dziļāks pamats. Nenovēršamās
nāves briesmās tauta bija saukusi uz
Dievu ticības pārliecībā, ka Dieva
spēks, žēlastība un labestība sniedzas
pat pāri nāves robežām. Tas, ka
Latvijas simtgadē tūkstošbalsīgs koris

dziedāja šo lūgšanu, ir apliecinājums,
ka Dievs ir mūsu tautu un Valsti
izvedis cauri nāvei jaunā dzīvībā, ka
Dieva mīlestība un uzticība ir stiprāka
par pasaules iznīcību. Tagad mēs kā
tauta dziedam jau no augšāmcelšanās
krasta.
Dievs ir bijis ar mums, ir ar
mums un nāk pie mums no nākotnes.
Balstoties uz mūsu tautas pieredzi
pēdējos simt gados, varam droši
uzticēties Dievam ejot pretī nākotnei,
ieejot nakošajā gadu simtā. Tagad ir
pienācis piepildījuma un atbildības
laiks, kuru Andrejs Eglītis gara acīm
skatīja kantātes noslēgumā:
“Caur putekļiem un gadu simtiem,
Caur laikmetiem un nāves tvaikiemDievs pacels mūsu karogu
Uz neatminamiem laikiem.
Jau tuvu tā diena- mēs tēvzemei
svaidīti;
Lai topam kā jūra un viļņojamies!
Jau tuvu tā stunda - mēs līdumos
gaidīti;
Lai topam kā kalni un paceļamies
Pret jaunu dienu,
Pret savu Dievu!
Uz jaunām debesīm un zemi!
Mūžīgi mūžos - Āmen”.

Šogad ne tikai Latvijas Valsti, bet arī
mūsu draudzes locekles
Ainu Rumbu un Elzu Milleri sveicām
simtgadē. Lai Dieva svētība un
tuvinieku mīlestība piepilda viņu dienas!

www.draudze.org.uk

3

Draudzes priekšnieka Normunda Barona ziņojums
Mīļie draudzes locekļi
un atbalstītāji!
Svinīgi
esam
aizvadījuši šo Latvijas
simtgades
jubilejas
gadu. Liela pateicība
pienākas visiem, kas palīdzēja rīkot
dažādos pasākumus, kas bagātināja
mūsu draudzes dzīvi. Mūsu draudzīte
ir maza, tāpēc jo īpaši svarīga ir mūsu
ikviena aktīva piedalīšanās draudzes
uzturēšanā un celsmē.
Mūsu draudzes macītāja Elīza
Zikmane turpina kalpot pusslodzes
kapacitātē. Taču neskatoties uz to
viņa ar savu mīlestību uz uzcītību ir
spējusi nodrošināt, ka mums notiek
regulāri dievkalpojumi ik mēnesi, par
ko viņai ir milzīgs paldies!
Paldies arī tiem, kuri uzcītīgi
piedalās
katra
dievkalpojuma
veiksmīgai norisei pildot pērmindera,
ērģelnieka, kasiera, skolotajas un citus
pienākumus, ka ne vienmēr ir redzami
baznīcas apmeklētājiem, bet ir tik
svarīgi katrā dievkalpojumā.

Protams, arī pateicība mūsu
ilggadējiem viesiem, kā Londonas
latviešu korim un Latvijas vēstniecības
pārstāvjiem.
Kā
jau
esat
ievēroši,
Apkārtraksts tagad tiek izdots biežāk.
Šis, lielāka izmēra Apkārtraksts ar
ziņojumiem iznāks reizi gadā un
mazāki Apkārtraksti tagad ir katram
gada laikam. Nākamais pavasara
Apkārtraksts tiks veltīts Lieldienu
svētkiem.
Kā redzam kasieres ziņojumā ,
mūsu mazās draudzes līdzekļi ikgadu
turpina dilt. Jēzus mūs mudina dalīties
ar citiem. Ziedošanas pamatojumus
varam atrast Bībelē. Mūsu Kungs
Jēzus Kristus ziedoja to visdārgāko –
savu dzīvību. Ziedot var ļoti dažādi kāds ziedo naudu, kāds laiku, kāds
savas prasmes. Uz ziedošanu ir
aicināts ikviens, un katra cilvēka
ieguldījums draudzes dzīvē ir patiesi
svarīgs.
Vēlu Jums visiem gaišus un prieka
pilnus Kristus piedzimšanas svetkus
un svētīgu Jauno 2019. gadu!

Draudzes priekšnieka vietnieces Šarlotes Remeses ziņojums
Sākot ar jauno draudzes
sasaukumu,
esmu
draudzes
Facebook
mājas
lapas
administratore. Pēc citu
draudzes
locekļu
ieteikuma,
esmu
uzsākusi ierakstīt LIVE VIDEOS
draudzes
Facebook
mājaslapā.
Pārsteidzoši, ka pēc LIVE VIDEOS

ievietošanas,
mūsu
draudzes
Facebook mājaslapai ir vairāk “likes”,
bet paši video ir līdz pat 129
skatījumiem. Ja nav iespējas skatīties
video tiešajā ēterā, tad ir iespēja
noskatīties šos ierakstītos video
draudzes Facebook mājaslapā.
Esiet laipni aicināti sekot līdzi
notikumiem
draudzes
Facebook
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mājaslapā, kā arī pievienot informāciju
un dalīties Facebook vietnē.
Draudzes Facebook mājaslapai
ir jau 123 sekotāji uz doto mirkli. Kopš
uzsākām LIVE VIDEO ierakstīšanu,
ierakstos jau ir pieejami pieci video.
Visvairāk skatītākais video ir 23.
septembra dievkalpojuma sprediķis.
Tiks turpināta LIVE
ierakstīšana un aicinām
dievkalpojumiem Zviedru
Londonā, kā arī uz citiem
rīkotajiem
pasākumiem.
pateicību 18. novembra

VIDEOS
Jūs uz
baznīcā,
draudzes
Izsaku
draudzes

rīkotā pasākuma organizētājiem un
dalībniekiem.
www.facebook.com/londonasdraudze/
Aicinu
Jūs
pievienoties
pērminderu pulciņam un palīdzēt ar
pērminderu darbiņiem dievkalpojumu
laikā Zviedru baznīcā, Londonā.
Novēlu
klusu,
mierīgu,
pārdomām
bagātu
un
svētīgu
adventes laiku, kas atgādina mums
par to, ka Kristus nāks vēlreiz!

Draudzes mācītājas Elīzas Zikmanes ziņojums
Mīļie draudzes locekļi!
Ja iepriekšējais gads
aizritēja
Reformācijas
atceres iezīmē, tad šim
gadam
cauri
vijās
Latvijas
Valsts
simtgades
svinības.
Šogad draudzē notikuši visi plānotie
dievkalpojumi un papildus sarīkojumi.
Lielākās pārmaiņas draudzes dzīvē
ienesa draudzes padomes un valdes
vēlēšanas. Pateicamies iepriekšējai
padomei un valdei par uzticīgo
kalpošanu!
Jaunā
valde
pamazām
sāk
iestrādāties. Darbu un ieceru netrūkst,
tāpēc palīdzīgas rokas vienmēr ir
gaidītas!
Draudzes
apkārtrakstu
izdodam biežāk, bet īsāku, jo dzīves
ritms
kļuvis
straujāks
un
neparedzamāks. Skumji, ka laikraksts
Brīvā Latvija ar šā gada beigām
noslēgs savu darbību līdzšinējā formā.
Tajā varējāt lasīt paziņojumus par
dievkalpojumiem. Sekosim līdzi, vai
laikraksta vietā latviešiem šajā zemē
iznāks kāds drukāts izdevums un

labprāt ar to sadarbosimies iesūtot
informāciju par draudzes notikumiem.
Mūsdienās
vairums
ļaužu
informāciju saņem no tīmekļa, tādēļ
arvien vairāk vērības pievēršam
elektroniskai saziņai. Šogad draudzes
facebook lapa kļuvusi aktīvāka, tiek
izmēģinātas
podcast
iespējas.
Internetā video no dievkalpojuma
skatījušies vairāk cilvēku kā bijuši klāt
dievkalpojumā.
Arī
šādā
veidā
evaņģēlijs var aizsniegt cilvēku sirdis.
Tomēr
kopā
sanākšanu
un
sadraudzību elektroniskās palīgierīces
nevar aizstāt. Liela pateicība pienākas
ikvienam, kas uzticīgi kalpojis, gan
pērminderiem dievkalpojumos, gan
svētdienas kolas skolotājām Rūtai
Abakukai un Ilzei Vīksnei, kas Dieva
vārdu
dara
pieejamu
pašiem
mazākajiem
draudzes
locekļiem!
Vienmēr priecājamies, kad Londonas
latviešu koris piedalās dievkalpojumā,
kā tas bija Lieldienās un Pļaujas
svētkos un būs Ziemsvētku vakarā. To
īpaši novērtējam šogad, kad koris ir
noslogots koncertos gan Latvijā, gan
tepat Londonā.
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Līdzās ierastajiem dievkalpojumiem
jūnijā notika draudzes izbraukums uz
Kenterberiju.
Mūsu,
vairāk
kā
pārdesmit ļaužu, lielais pulks pavadīja
svētīgu un saulainu dienu ar
ekskursiju, pašu rīkotu dievkalpojumu
katedrāles kapelā, un gardu mājās
gatavotu maltīti. Īpašs paldies Helgai
un Deividam par viesmīlību un
pārējiem rīkotājiem par atbalstu.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums
šogad notika Baltijas valstu simtgades
noskaņā, sprediķoja mūsu draudzes
bijusī mācītāja bīsk emer. Jāna
Jēruma
Grīnberga.
Jūlija
dievkalpojumi
notika
neierastās
svētdienās, jo daudzi tautieši devās uz
Dziesmu svētkiem. Arī man bija
iespēja dažas dienas pabūt Latvijā un
satikt amatbrāļus un amatmāsas no
mūsu pasaulē izkaisītās Baznīcas.
Žēl, ka attiecības starp Baznīcu Latvijā
un ārpus tās, nav uzlabojušās un tas
nelabvēlīgi
ietekmē
arī
mūsu
kalpošanu Londonā.
Gandarīti varam būt par labo
sadarbību ar latviešu sabiedrību
Londonā, par kopdarbību un saziņu ar
vēstniecību, LNPL, DVF namu un
nodaļu, Londonas latviešu skolu, un
protams, kori. Biju iepriecināta vadīt
svētbrīdi rudzu maizes cepšanas
meistardarbnīcā DVF namā, kā arī
teikt uzrunu Latviešu skolas Valsts
svētku pasākumā. Kā ierasts, ar
svētbrīdi piedalījos lielajā Valsts
svētku sarīkojumā 17. novembrī.
Daudzi tautieši devās uz dzimteni, lai
pašu svētku dienu pavadītu tur.
Palikušajiem draudze kopā ar kori
sarūpēja Latvijas dzimšanas dienu,
kurā
piedalījās
vairāk
ka
50
dalībnieku. Vispirms pa Londonas
Sitiju tika izstaigātas Latvijas Valsts
kontūras, Latvijas novadus un pilsētas

iezīmējot
ar
skanīgām
tautasdziesmām, kas pieskandināja
vecās Londonas ielas. Pēc gājiena
dalībnieki pulcējās St. Mary-at-Hill
baznīcā uz siltu tēju un latviskiem
cienastiem.
Sadraudzības
brīdim
sekoja lūgšana par Latvijas valsti,
zemi un tautu. Kad aizlūdzām par
katru no Latvijas pilsētām un to
novadiem, katrs klātesošais varēja
aizdegt svecīti un to nolikt uz Latvijas
kartes
ar
labām
domām
un
vēlējumiem
savam
pagastam,
draugiem, tuviniekiem. Lūgšanu brīdi
nosledzām kopā, vienlaikus ar visu
latviešu tautu visās pasaules malās,
dziedot tautas lūgšanu “Dievs, svētī
Latviju!”. Un tad bija laiks pacelt
šampanieša glāzes uz Latvijas nākošo
simtgadi un mieloties ar krāšņo
simtgades klinģeri. Liela pateicība
pienākas
Rūtai
Abakukai,
kas
izplānoja gājienu, un Lilijai Zobens par
dziesmām un atspirdzinājumiem, un
ikvienam, kas palīdzēja un atbalstīja!
Nu jau sācies jaunais Baznīcas
gads, pilns cerību un izaicinājumu.
Dieva žēlastība, uzticība un mīlestība
joprojām ir kopā ar mums un mūs
stiprina un iedvesmo. Gaidīsim arī jūs
ikvienu mūsu kopībā dievkalpojumos,
lūgšanās, sadraudzībā, jo katram ir
vieta un uzdevums Dieva saimē!
Kristīti:
15.07.2018. Inga Lapkovska
15.07.2018. Jasmīna Keniza
14.10.2018. Olivia Moana Prescott
Iesvētīti:
15.07.2018. Inga Lapkovska
09.09.2018. Gunta Sauka
Izvadīti mužības ceļos:
04.07.2018. Elmārs Tulveitis
(20.09.1948. Rīga - 16.07.2018. Luisa)
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Draudzes kasieres Skaidrītes Gravas ziņojums
Vēlos Jūs informēt par
draudzes finasiālo
stāvokli uz šā gada 1.
oktobri.
Naudas atlikums kontā
ir £6,513, bet depozīta
kontā ir £25,930. Finansu ieņēmumi
sastāda £17,598, bet izdevumi
£18,694. Tātad izdevumi pārsniedz
ieņēmumus par £1,096.
Nupat tikai varējām nokārtot paraksta
tiesības bankas neizdarības dēļ, kas
bremzēja draudzes finansiālo saistību
izpildi.

Laipni lūdzu tos draudzes locekļus,
kuri vēl nav nokārtojuši ikgadējo
draudzes locekļa nodevu, kas sastāda
£20.00,
to
drīzumā
izdarīt. Tas
palīdzēs uzlabot draudzes finansiālo
stāvokli. Vēlos mīļi atgādināt draudzes
locekļiem, ka ir iespējams nodevas un
ziedojumus
iemaksāt
izmantojot
internetbanku,
aizpildot
"standing
order" anketu, veikt maksajumus
NatWest bankā vai arī nosūtot čeku
uz:
United London Latvian Lutheran Church
c/o International Lutheran Student Centre
30 Thanet Street
London WC1H 9QH

Turpinām pieprasīt atmakāt naudu no
HMRC Gift Aid programmas ietvaros.
Ja to vēl neesat izdarījuši, lūgums
aizpildīt Gift Aid anketu un savus
ziedojumus likt Gift Aid aploksnēs.
Īpaši draudzei palīdz Jūsu regulārie
maksājumi. Daži tos veic ar Standing
Order palīdzību ik mēnesi caur banku,
par ko mums ir liela pateicība.

Notikumi nākamajā pusgadā
DECEMBRĪ
Pirmdien, 24. decembrī plkst. 14.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums
JANVĀRĪ
Svētdien, 27. janvārī plkst. 14.00 – Atspīdēšanas laika dievkalpojums
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 10. februārī plkst. 14.00 – Atspīdēšanas laika dievkalpojums
Svētdien, 24. februārī plkst. 14.00 – Atspīdēšanas laika dievkalpojums
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MARTĀ
Svētdien, 10. martā plkst. 14.00 – Kristus ciešanu laika dievkalpojums
Svētdien, 24. martā plkst. 14.00 – Kristus ciešanu laika dievkalpojums
*Pēc dievkalpojuma aicinām un Draudzes pilnsapulci
APRĪLĪ
Svētdien, 7. aprīlī plkst. 14.00 – Kristus ciešanu laika dievkalpojums
Svētdien, 21. aprīlī plkst. 14.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
MAIJĀ
Svētdien, 12. maijā aicinām uz Draudžu dienas dievkalpojumu Sinodes ietvaros
*Londonas DVF namā, 72 Queensborough Terrace, London W2 3SH
Svētdien, 26. maijā plkst. 14.00 – Lieldienu laika dievkalpojums
JŪNIJĀ
Svētdien, 16. jūnijā (laiks tiks izziņots) – Baltijas aizvesto piemiņas dienas
dievkalpojums angļu valodā kopā ar lietuviešu un igauņu draudzēm
*St James Church Piccadilly, 197 Picadilly, London W1J 9LL
Svētdien, 30. jūnijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums
JŪLIJĀ
Svētdien, 14. jūlijā plkst. 14.00 – Dievkalpojums
Svētdien, 28. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums
Dievkalpojumi parasti notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG , ja nav
izziņots citādi. Dievkalpojumus vada draudzes mācītāja Elīza Zikmane.
Par izmaiņām un jaunumiem lūdzu sekot līdzi draudzes mājas lapā www.draudze.org.uk vai
arī Facebook lapā www.facebook.com/londonasdraudze/

Pateicamies MBE MAIL BOXES ETC Weybridge filiālei
par ziedojumu drukāt šo Apkārtrakstu
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