
  
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 
2020. GADA JŪNIJS 

 

Vai grūtāk būs atgriezties nekā bija šķirties? 
 

     Kad 1. martā atvadījāmies pēc dievkalpojuma un gada sapulces mēs nenojautām tajā brīdī, uz cik ilgu 

laiku mums būs liegts pulcēties uz dievkalpojumiem un sarīkojumiem. 8. martā ciemojos Otavā uz draudzes 

70 gadu jubilejas dievkalpojumu. 15. martā padome sanāca uz beidzamo svētbrīdi, kam sekoja apspriede 

par rīcības plānu. Vēlējamies nodrošināt, ka ikkatram draudzes loceklim būtu apgādnieks vai 

kontaktpersona. Veidojās telefona tīkls. 

     Pēc laika, internetā sāka parādīties latviešu valodā video un audio dievkalpojumi, svētbrīži, meditācijas, 

Bībeles stundas un dažādu tēmu semināri. LELBA apgabali sarīkoja Klusās nedēļas video dievkalpojumus. 

Kanādas apgabals salika kopā Pūpolu svētdienas dievkalpojumu. To izdarīt nebija viegli, bet visi iesaistītie 

kaut ko jaunu iemācījās. Un tā, iedrošināti mēs ar Ivetu sākām rīkot mūsu draudzei svētdienas svētbrīžus. 

Katra svētbrīža salikšana prasa kā minimums 20 stundas, bet šāds radošs process sagādā prieku!  

     Savukārt tiem, kam nav mājā datora, es centos katru nedēļu izdalīt drukātas svētdienas vēstis (māc. 

Sprediķi, arhibīskapes Zužēvicas pārdomas un māc. Gaides meditācijas) tās iemetot pastkastītēs. Tas arī 

deva iespēju ar vairākiem satikties seju sejā (protams ievērojot visus noteikumus!) un parunāties. 

     Galvenais, kas nodarbina domas bez ikdienišķām rūpēm un pienākumiem ir jautājums par atgriešanos 

mūsu dievnamā un vai varēsim pulcēties kā agrāk? Vai būs ierobežots atļautais cilvēku skaits? Cik ilgi mums 

būs jāietur 2m attālumu vienam no otra? Kas mums būs jādara, lai dezinficētu izmantotās telpas – vai 

pietiks ar rokturu, grāmatu un citu rokām aizskārtu priekšmetu noslaucīšanu? Kā izsniegsim dievgaldu? 

Dzīvosim, redzēsim! 

     Es vēlos pateikties Dievam, ka jūs visi esat turējušies, kā vien spēdami! Laiks sāk vairāk un vairāk 

atgādināt īstu pavasari, un tas cerams iznīdēs Covid19. Lai nebūtu jāpiedzīvo jaunu vīrusa uzliesmojumu 

rudenim nākot, būsim piesardzīgi un uzmanīgi, kādi esam līdz šim bijuši!  

 

***Gribu teikt sirsnīgu paldies prāvestam Dāvim un visām Dāmu komitejas loceklēm par skaisto 

kartīti un apsveikumu manā 90. dzimšanas dienā! Pateicībā un sirsnībā, Helēna Ķiķauka*** 

 

 

   MODRIS ŽULPS 

*1930. gada 21. februārī – +2020. gada 27. aprīlī 

 



NO ROKAS ROKĀ  - īpaša akcija 

     Reaģējot uz ticami sliktām ekonomiskām sekām, kas 

smagi skars augošu ģimeņu skaitu mūsu reģionā slēgto 

darbvietu dēļ, mūsu draudzes locekle, Velta Dāboliņa nolēma 

rīkoties. Lūguma raksts pēc draudzes locekļus atsaucības ātri 

vien sekoja un uz to jau nākamajā dienā vairāki no jums sāka 

sazināties ar Veltu. Divas nedēļas ilgā akcija bija ļoti sekmīga, 

un saziedoto aizveda uz nodošanas punktu! Paldies Veltai un 

viņas uzticamām palīdzēm Emily Jēkabsonei un Dainai 

Tustian! 

 

     Šo akciju cer atkārtot uz divām nedēļām sākot ar 4. jūliju 

un beidzot ar 18. jūliju. Velta labprāt atkal piebrauks pie jūsu 

mājām savākt pārtiku un higiēnas preces, vai arī naudu. 

Ziedotāji šai akcijai bija: Gundaris & Helēna 

Ķiķaukas; Nora Pulciņš; Dina Etmanskie; Uldis, Velta & 

Vilis Dāboliņi; Baiba & Arnis Bredovski; Biruta Kwapisinski; Gundega Dāvidsons; Ieva & Jānis Neimaņi; Ilga 

Andersons; Dzidra Suškovs; Nelly Robles; Maija, Kristīne & Emily Jēkabsones; Linda Jēkabsons & Shane 

Boisson; Irma Upmanis; Laima Mecs; Vijolīte Alksnis; Astrida Sīlis; Vija, Skaidrīte & Lilija Darkevics; Dzintra 

Eglītis; Ainārs & Maija Smiltnieki; Arnolds Smiltnieks; Daina & Tom Tustian; Benita Bitmanis; Daina Egle; 

Pēteris, Mārtiņš, Iveta & Dāvis Kaņepi; Anonīmi- 2 persons      Paldies visiem ziedotājiem! 

ZIEDOJUMI DRAUDZEI no 20. aprīia  -  20. maijam 

Grīdas projektam  -  $100 Rasma Tērauds & Agrita Chilian, $300 Biruta Platups & Iveta Kaņepa 

Archibīskapa fondam  -  $100 Rasma Tērauds 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai 

rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Kancelejas un arī baznīcas trepju telpa tālr. ir 

905 527 5810. Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mobilais tālr. 289 442 6846 

e-pasts daviskaneps@gmail.com. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda mobilais tālr. 905-339-7225; Konta 

pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, mobilais tālr.  905 387 0824. 


