“Pie Bābeles upēm sēdējām un raudādami atcerējāmies Ciānu. Turienes vītolos pakārām savas
cītaras. Ak, tur mūsu gūstītāji lika mums dziedāt un mūsu tirdītāji priecāties: uzdziediet mums
Ciānas dziesmu! – Kā lai dziedam Kunga dziesmu svešā zemē?”
Ps. 137:1-4

Iekārt savu kokli vītola zaros….
Vai tev ir mīļākais koks? Nu tāds koks, kuru uzlūkojot, tu gūsti iedvesmu, spēku. Koks, kura zari
vai saknes tev atgādina par tām īpašībām, kuras tu vēlies saredzēt arī pats sevī, piedzīvot sevī?
Koks, kas tev liecina par kādu no dievišķajām īpašībām? Man ir šāds koks. Vītols. Precīzāk – sēru
vītols jeb raudošais vītols, pateicoties koši dzeltenajiem zariem un nokareno formu, kas var
sniegties līdz pat zemei. Zinātniski saukts – baltais vītols.
Mana mamma mēdza stāstīt, kad tad, kad viņi mani kā jaundzimušo pārveduši mājās no slimnīcas,
omīte esot aizstaigājusi līdz tuvumā esošajai “lejiņai” (zemai, purvainai vietai) un tur salauzusi
vītolu un kārklu zarus, kas agrajā pavasarī jau liecināja par dzīvību. Kārklu zaros jau bija
pieķērušies mīksti pūpolīši. Omīte ar tiem zariem apgreznojusi mājas durvju stenderes. Tā mani
ienesuši mājās, ar vītolu un kārklu zariem rotātās. Tagad domāju – tā laikam vienīgā reize mūžā
(un cik žēl, ka es pati to neatceros, vien no nostāsta), kad es esmu izgājusi cauri greznotiem goda
vārtiem. Ar vītoliem un kārkliem greznotiem.
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Patiesību sakot, vītoli un kārkli tiekot uzskatīti par uzbrūkošu, agresīvu koku un krūmu, tieši to ātri
augošo un izpletušos sakņu dēļ. Sakņu sistēma esot pat trīs reizes lielāka un plašāka nekā pats
koks. Un tomēr…Saki, ko gribi, raudošais vītols man šķiet visskaistākais. Un zini kādēļ? Jo man
vienmēr licies, ka vītols dzied. Ka vītols klusām, skumīgi dzied. Ar saviem zariem kā ar rokām tas
tiecas nevis debesīs, bet gan lūkojas noliekties pie zemes. Tādā kā sudrabzaļā mētelī ietinies tas
dzied mīlestības dziesmu zemei, ar saviem pirkstgaliem mēģina sasniegt savas saknes, vietu, no
kuras nācis un aug. Varbūt tādēļ senie ķelti no vītola esot taisījuši arfas, jo koks dzied! Pirms
aspirīns bija izdomāts, ļaudis lietoja vītola koka mizu – pret drudzi un iekaisumu. Man uz plaukta
mājās stāv gandrīz divdesmit no vītola koka izgriezti eņģeļi, tik lokani, tik silti. Tā mana kolekcija,
kas atgādina – ļaujies būt Dieva liekts. Bet, ja godīgi jāsaka, man vienmēr patikuši raudošie vītoli,
jo tie man atgādinājuši pazemību un mīlestību. Tādā nostūrī, nevietā, kaktā, pie apūdeņojušas
pļavas vai grāvmales augošs koks, kas zina, ka viņam jāaug pretī debesīm, jāaug pretī Saulei un
Dievam, bet tajā pašā laikā – jāatceras zeme, no kuras nācis. Sērojošais vītols nekad neaizmirst
apūdeņojušo grāvmali, savu sākumu, savas saknes. Jā, man patīk sērojošais vītols, jo tas gluži kā
Dieva spārni apklāj šo pasauli. Noglāsta šo pasauli. Un vēl sērojošais vītols atgādina – neaizmirsti
Dieva priekšā noliekties. Neaizmirsti apstāties Dieva priekšā. Neaizmirsti dziedāt Dievam savu
skaistāko dziesmu, noliecies pie Viņa kājām.
137. psalms arī liecina par to, kā sērojošie vītola zaros sakāruši savas cītaras. Savas dziesmas.
Savas sāpes un savas tautas sāpes. Savas skumjas. Savas lūgšanas. Savas ilgas. Visu, ko sirds
dzied, to sakāra vītola zaros. Lai vītola zari to visu apklāj. Lai Dieva spārni viņus apklāj. Lai Dieva
pirksti viegli pieskaras viņu dzīvēm.
Un tas ir, ko es tev vēlu šajā vasarā – sajust, ka Dievs arī pār tevi pārliecies dzied skaistu dziesmu.
Piedzīvo, ka Dievs arī tevi apklāj ar žēlastības lapu segu, ar mīlestības segu, ar maiguma segu, ar
viegluma segu. Piedzīvo, ka Dieva rokās tu vari ielikt savu dzīves arfu, cītaru vai kokli, savas sirds
dziesmu – uzticēt Viņam visu savu sāpi, savas lūgšanas un ilgas. Iekar to visu Dieva zaros! Iekar,
lai Viņš dzird! Lai šī tava vasara ir kopā ar Dievu izdziedāta!
Ar mīlestību,
Māc. Aija

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠAIS

“Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs
tava mūzīgā gaisma.” Jesaja 60:20

MARTIŅŠ MINKA
1962. gada 26. novembris – 2022. gada 30. aprīlis
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DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES
ĪRISA MELLOTT (Putniņa) un DENNIS MELLOTT.
Mīļi sveicam un uzņemam savā vidū!

IESVĒTĪBAS
2022. gada 24. aprīlī
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SVĒTĪBU VĀRDI JAUNIEŠIEM
Patrick David Aron:
“Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs: "Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību,
un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā.” Jesaja 48:17
Viktors Grants Kalniņš:
“…Tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu. Nebīsties, jo Es esmu ar
tevi un tevi pasargāšu!" saka Tas Kungs.” Jeremija 1:5-8
Stefans Arnolds Kīns:
“Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs
Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi." Jozuas 1:9

Kristofers Michael Sydlowski:
“Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs:
Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai.” Ps.37:5-6

Mācītājas ziņojums/ Pastor’s report
4. aprīlī ar organizācijas “Help Heroes of Ukraine” starpniecību un palīdzību aizsūtījām 120 kastes
ar higiēnas precēm, apģērbu, apaviem, medikamentiem. Kalamazū latviešu sabiedrība un mūsu
amerikāņu draugi izrādīja lielu pretimnākšanu un dāsnumu, ziedojot un gādājot, lai varam, kaut
mazliet, atbalstīt Ukrainas karā cietušos.
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15. maijā pie mums ciemojās Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls ar savu kundzi
Sigitu Rozentāli. Kopīgi vadījām dievkalpojumu, kurā sprediķoja māc. Linards, pēc tam pie kafijas
dalījāmies sadraudzības pārrunās un pārrunājām draudžu dzīves.

22. maijā bija citādāks dievkalpojums angļu valodā. Šoreiz es biju lūgusi saviem pickleball
draugiem no Lansingas piedalīties, lai arī viņi aktīvi ņem dalību dievkalpojumā. Dievkalpojuma
tēma bija “Garīgās mācību stundas, apgūtas spēlējot pickleball”. Lansingas pickleball spēlētāji
dalījās gan ar saviem garīgajiem ieskatiem, kā arī sniedza muzikālos priekšnesumus. Pēc tam
mums bija pickleball sadraudzība Frays parkā. Priecājos, ka tik daudzi izrādīja interesi par šo
sportu un arī to izmēģināja. Pēc tam visi uzkavējāmies piknikā un sadraudzībā. Lai tiešām “veselā
miesā ir vesels gars!”
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Šogad mans atvaļinājums ir nedaudz sadalīts pa nedēļām. Mācītāja atvaļinājumā no 13. jūnija līdz
27. jūnijam un no 25. jūlija līdz 1. augustam.
No 4. jūlija līdz 17. jūlijam mācīšu GVV 2. klasi. Šogad GVV ticības mācību/ētiku mācīs: Dr.
prāveste Sarma Eglīte, arch. Lauma Zušēvica, māc. Aija Graham un Silvija Kļaviņa Barshney
(LELBA Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja).
No 7. līdz 9. oktobrim pie mums notiek Vidienes apgabala konference, kurā pulcēsies Vidienes
draudžu mācītāji, draudžu priekšnieki un Dāmu komiteju vadītājas un citi interesenti. 9. oktobrī
pulksten 10.00 būs dievkalpojums, kurā visi mīļi aicināti.
Māc. Aija

Priekšsēdes ziņojums/Board Chair’s report
Kur ir tava laimīgā vieta?
“Ikvienam ir laimīga vieta, aina, kas parādās, aizverot acis un ļaujot prātam jūs transportēt uz
punktu uz zemeslodes, kur dzīve ir mājīga, droša, silta.” Sāra Dzjo
Esmu atklājusi, ka man arvien vairāk ir jādefinē sev laimīga vieta. Lai palīdzētu man gulēt, lai
palīdzētu man pamest stresu nomalē. Divas visbiežākās vietas, kur es atkāpjos, ir Isla Mujeres,
Meksikā vai Gaŗezers. Fiziska nokļūšana Isla Mujeres ir aizkavējusies COVID dēļ, bet Gaŗezers ir
atvērts un pietiekami tuvu, ka nedēļas nogales ceļojumi ir regulāra izbēgšana no vasaras ikdienas
slīpēšanas. Meksika ir vieta, kur es atkāpjos ziemā, pārskatot informāciju par katru soli, kas sperts
Kalamazū lidostā uz Kankunas lidostu, uz prāmi, kas mūs ved pāri līdz salai. Pārsteidzošie tirkīza
zaļie ūdeņi, baltās smiltis, golfa ratiņi, kas čukst, es eju garām katram ielas pārdevējam un
restorānam pa ceļam, velkot savu čemodānu uz mūsu viesnīcu, caur vestibilu uz dārzu un tālāk uz
pludmali...., ja es pirms aizmigšanas tikšu līdz pludmalei, man, iespējams, vajadzēs sākt visu no
jauna, lai uz nakti aizvērtu sacīkšu smadzenes. No otras puses, Garezers, pie kura es fiziski varu
nokļūt, kur man šķiet, ka es guļu daudz labāk, mans prāts neskrien ar darba stresu, ģimenes
jautājumiem un to, ko vēl prāts maļ. Pludmales smiltis starp kājpirkstiem, koku vardes dzied,
saule uz sejas, ūdens pie manām kājām, maigi skalojoties, mazgājot visu stresu prom.
Saskaņā ar licencētu garīgās veselības konsultantu un dzīves treneri Dr Jaime Kulaga, Ph.D. , ir
maz stresa faktoru, kurus nevarat salabot, ja atrodat savu laimīgo vietu.
“Ir ārkārtīgi izdevīgi, ja jums ir vieta, uz kuru varat doties, centrēt un atrast skaidrību. Atkāpjoties
uz mierīgu telpu, kas nes jums prieku vai mieru, jūs ļaujat prātam pamest stresu, lai jūs varētu
pieņemt skaidrus domājošus lēmumus un redzēt lietas no alternatīvām perspektīvām," viņa saka.
"Vēl viens ieguvums, lai būtu vieta, kur jūs varat aizbēgt, ir tas, ka jūs ļaujat sev būt klāt šajā brīdī.
Būt klāt bieži atzinīgi vērtē pateicības domas. Pateicība palielina kopējo dzīves laimi un samazina
raizes un dusmas."
Lūk, kur lietas kļūst interesantas: Jūsu laimīgajai vietai pat nav jābūt reālai. Ja jums ir ideāla
mājiņa gleznainā stāvkrastā ar skatu uz okeānu, kas sakārto jūsu prātu, vai pat tikai sols tuvējā
dārzā, kur varat atdzesēt galvu, tas ir lieliski. Bet jūsu laimīgā vieta var būt tikai iedomāta vieta,
kas pastāv jūsu prātā, un, uzburot attēlus, kas tur atrodas, var uzlabot jūsu garastāvokli tikai dažu
sekunžu laikā.
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Lūk, kā to izdarīt:
"Sāciet ar sapņu un mērķu uzskaitīšanu un dodieties tam pretī," iesaka Dr Kulaga. "Vai vēlaties to
bungalo, no kura paveras skats uz kristāldzidru ūdeni ar palmām, no kurām ir kokosrieksti, no
kuriem dzerat? Lieliski! Izsapņo to. Jūsu laimīgā vieta ir subjektīva. Tā ir vieta, kas liek prātam
smaidīt, nomierināties un justies pozitīvi. Tā ir vieta, kas ir droša un bez problēmām."
Tā nav laika izšķiešana. Patiesībā varētu būt reāli ieguvumi veselībai. Saskaņā ar pētījumu, kas
publicēts Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, lielākam skaitam cilvēku, kas
veic ķīmijterapiju un veica vadītas meditācijas un līdzīgus vizualizācijas vingrinājumus, bija
vairāk uzlaboti rezultāti nekā tiem, kas to nedarīja. Starp ievērojamākajiem pētījuma rezultātiem;
lai gan stress turpināja palielināties ārstēšanas laikā starp tiem, kas nepiedalījās šajās aktivitātēs,
tas turpināja kristies starp tiem, kas to darīja. Varbūt pārsteidzošāk: tie, kas veica vizualizācijas
vingrinājumus, ārstēšanas gaitā faktiski piedzīvoja mazāku nogurumu.
Pat ja ir muļķīgi iedrošināt šos iedomātā un atkāpšanās lidojumus uz jūsu laimīgo vietu tagad, Dr
Kulaga iesaka cilvēkiem neatlaist to, kāds pozitīvs virziens, to darot, varētu atņemt jūsu dzīvi.
"Ziniet, ka viss ir iespējams, un jūsu "laimīgā vieta" var kļūt par jūsu pastāvīgo realitāti šajā dzīves
laikā," viņa saka.
Šeit ir daži padomi, kā atrast šo īpašo vietu pasaulē:
1. ATGĀDINIET VIETAS, KUR ESAT NOVĒRTĒJIS SKAŅAS
Putni čiepst, strauts čalo, skaista mūzika, cilvēku balsis.
2. IZSAUCIET VIETAS, KUR ESAT IZBAUDĪJIS VIZUĀLOS ATTĒLUS
Atvērts skats uz debesīm vai jūru, patīkamas krāsas un formas, iedvesmojoša māksla vai
arhitektūra.
3. IZVĒLIETIES VIETU, KUR JŪS VARAT PIEDZĪVOT ELEMENTUS, KAS
VEICINA LAIMI
Vingrošana, sociālais kontakts ar laimīgiem cilvēkiem, radoša plūsma, smiekli. Jūsu laimīgā vieta
var būt arī "zema stimulācijas vide ar maz no iepriekš minētā. Klusums arī var radīt miera sajūtu,
kas var ilgt ilgu laiku.”
4. ATCERIETIES, KUR JŪS BIJĀT, KAD PIEDZĪVOJĀT DZIĻU
APMIERINĀJUMU UN NOZĪMI
Tas varētu būt rotaļu laukums, kur jūs paņēmāt savus bērnus, kad viņi bija mazi; dzīvnieku
patversme vai vietu, kurā esat pieteicies kā brīvprātīgs darbinieks; kafejnīcu, kurā satikāt savu
nākamo laulāto.
5. PALIECIET ATVĒRTI
Pētījumi žurnālā Journal of Environmental Psychology liecina, ka tikai 20 minūšu pavadīšana
dabā ievērojami palielina vitalitātes līmeni. Citi var dot priekšroku iecienītākam spa, iekštelpu Zen
atpūtai ar svecēm un nomierinošu mūziku vai virtuves piederumu veikalam, kas piepildīts ar
mirdzošiem podiem un eksotiskām sastāvdaļām.
Tas ir šāviena vērts. Pamēģiniet. Atrodi savu laimīgo vietu. Dodiet tai vietu savā prātā, savā
sirdī, lai kur tā dzīvotu vislabāk. Mums visiem ir stress mūsu dzīvē, dažiem vairāk nekā citiem,
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dažiem steidzamāki nekā citiem, bet stress vienmēr ir tur, kaut kādā līmenī traucējot kādu mūsu
dzīves aspektu. Apsveriet visu, kas padara jūs laimīgu, un ļaujiet idejām lidot. Nevienam nav
jāzina, jūs varat to paturēt noslēpumā - tieši starp jums, savu sirdsapziņu un Lielo Tēvu debesīs.
Atrodiet savu Laimīgo Vieto!! Anita

Where is your Happy Place?
“Everyone has a happy place, the scene that comes into view when you close your eyes and let
your mind transport you to the dot on the globe where life is cozy, safe, warm.” Sarah Jio
I have found myself needing to define a Happy Place for myself more and more. To help me sleep,
to help me destress. The two most often places I retreat to are Isla Mujeres, Mexico or Garezers.
Physically getting to Isla Mujeres has been delayed due to COVID, but Garezers is open for
business and close enough that weekend trips are a regular escape from the daily grind. Mexico is
where I retreat to in the wintertime, revisiting the details of every step taken in the airport in
Kalamazoo to the Cancun airport, to the ferry that takes us across to the island. The amazing
turquoise-green waters, the white sand, the golf carts whizzing by, I walk past each street vendor
and restaurant along the way, dragging my suitcase to our hotel, through the lobby to the garden,
and further to the beach….if I make it to the beach before falling asleep, I may need to start all
over again to shut my racing brain down for the night. On the other hand, Garezers I can
physically get to and I find I sleep much better, my mind does not race with work stresses, family
issues and what ever else has my mind wondering. The beach sand between my toes, the tree frogs
singing, the sun on my face, the water at my feet, lapping gently, washing all the stress away.
According to licensed mental health counselor and life coach Dr. Jaime Kulaga, Ph.D., there are
few stressors you can't fix if you find your happy place.
Having a space that you can go to, to center and find clarity, is extremely beneficial. When you
step away to a calm space that brings you joy or peacefulness, you allow your mind to destress so
that you can make clear minded decisions and see things from alternate perspectives," she says.
"Another benefit to having a place where you can escape is that you allow yourself to be more
present in the moment. Being present often welcomes in thoughts of gratitude. Gratitude increases
overall life happiness and minimizes anxieties and anger."
Here's where things get interesting: Your happy place doesn't even need to be real. If you've got a
perfect cabin on a scenic bluff overlooking the ocean that sets your mind right—or even just a
bench in a nearby garden where you can cool your head—that's great. But your happy place can
merely be an imagined place that exists in your mind—and conjuring images of being there can
boost your mood in mere seconds.
Here's how to do it:
"Start with listing out dreams and goals, and go big," suggests Dr. Kulaga. "Want that bungalow,
overlooking crystal clear water with palm trees that have coconuts you drink from? Great! Dream
it up. Your happy place is subjective. It is a place that makes your mind smile, calm down, and feel
positive. It is a place that is safe, secure, and problem free."
It's not a waste of time. In fact, there could be real health benefits. According to a study published
in Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, more individuals undergoing
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chemotherapy who did guided meditations and similar visualization exercises had more improved
outcomes than those who didn't. Among the most notable results of the study? While stress
continued to increase over the course of treatment among those who didn't participate in these
activities, it continued to plummet among those who did. Perhaps more surprising: those who
performed the visualization exercises actually experienced less fatigue over the course of
treatment, too.
Even if it feels silly to encourage those flights of fancy and retreat to your happy place now, Dr.
Kulaga suggests that people don't discount what a positive direction doing so might take your life
in. "Know that anything is possible, and your 'happy place' can become your permanent reality in
this lifetime," she says.
Here are some tips for finding that special place in the world:
1. RECALL PLACES WHERE YOU'VE APPRECIATED THE SOUNDS
Birds chirping, a brook babbling, beautiful music, people’s voices.
2. SUMMON UP THE PLACES WHERE YOU'VE ENJOYED VISUAL IMAGES
An open view of the sky or sea, pleasing colors and shapes, inspiring art or architecture.
3. CHOOSE A PLACE WHERE YOU CAN EXPERIENCE THE ELEMENTS THAT
CONTRIBUTE TO HAPPINESS
Exercise, social contact with happy people, creative flow, laughter. Your happy place may also be
a “low-stimulation environment with little of the above. Quiet stillness can offer a feeling of being
at peace that can last for a long time.”
4. REMEMBER WHERE YOU WERE WHEN YOU EXPERIENCED DEEP
CONTENTMENT AND MEANING
It could be the playground where you took your children when they were young; the animal shelter
or food pantry where you volunteer; the café where you met your future spouse.
5. STAY OPEN-MINDED
Studies in the Journal of Environmental Psychology show that spending just 20 minutes in nature
boosts vitality levels significantly. Others may prefer a favorite spa, an indoor Zen retreat with
candles and soothing music or a kitchenware store filled with gleaming pots and exotic
ingredients.
It’s worth a shot. Give it a try. Find your Happy Place. Give it a space in your mind, your heart,
wherever it resides best. We all have stress in our lives, some more than others, some more
pressing than others, but it’s always there, at some level disturbing some aspect of our lives.
Consider whatever makes you happy and let the ideas fly. No one needs to know, you can keep it a
secret – just between you, your conscience, and the Man upstairs.
Find your Happy Place!! Anita
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Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums/Womens’ Auxiliary Chair Report
Dāmu komiteja ir iegājusi vasaras posmā. Kafijas stundas pašlaik nenotiek. Nav plānoti
sarīkojumi. Esam apmierinātas ar to, ka varam atnāks ik svētdienas uz dievkalpojumu. Rudenī
atsāksies kārtējie darbiņi. Ceram, ka būs dāmas, kas būs ar mieru pieteikties uzvārīt kafiju kādu
svētdienu un nākt palīgā pie dažādiem darbiņiem.
Kārtēji pateicos māc. Aijai par viņas atbalstu, padomu un draudzību. Arī esmu ļoti pateicīga par
Shirley Maldups un Sallijas Šmits nesavtīgo darbu draudzes labā—vai nu tas ir, kārtojot altāri,
aplejot puķes, sakārtojot skapjus vai nomazgājot kādu trauku. Esmu laimīga, ka mums regulāri
tagad ir dežuranti, kas ar smaidu un labu vārdu saņem dievlūdzējus pirms dievkalpojuma. Vienmēr
noder vēl kāds, kas var pastāvēt pie durvīm pirms dievkalpojuma, tātad dariet man zināmu, ja varat
izpalīdzēt.
Pateicos arī Diānai un Andrim Kārkliņiem, kas uzpas draudzes dobi, kā arī ir iesējuši pļavas puķes
tur, kur kādreiz stāvēja mūsu vecā baznīca. Ja kāds vēlas ziedot draudzes dobes uzlabošanai
līdzekļus, lūdzu sazināties ar Diānu Kārkliņu (akdkarklins@gmail.com).
Lai skaista vasara!
It is summer, and the Women’s Auxiliary is “on vacation”. We are not offering fellowship and
don’t have any functions planned. We are happy to be able to attend services. In the fall we will
start our regular offerings. We hope there will be women who can help make coffee some Sunday
and help us with other activities as they come up.
As always, I want to thank Rev. Aija for her support, advice and friendship. I’m also very thankful
for Shirley Maldups and Sallija Smits who unselfishly give of their time to help the congregation,
whether it be making sure the altar is set up properly, watering the plants, organizing the
cupboards or washing a dish or two. I’m happy that we once again have greeters every Sunday
before service that welcome congregants with their smile and a warm word or two. We can always
use more greeters to put in the rotation, so please let me know if you can help.
Thank you as well to Diana and Andris Karklins who watch over the congregation’s garden and
have also sown wildflowers where the old church used to stand. If anyone would like to donate to
the improvement of the congregation’s garden, please contact Diana Karklins
(akdkarklins@gmail.com).
Have a beautiful summer!
Dace
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Kasieres ziņojums/Treasurer’s Report
ZIEDOJUMI DRAUDZEI - DONATIONS TO THE CHURCH
Māras Āboliņas piemiņai – in memory of $ 40
Ugis Grinbergs
Marutas Gailis piemiņai – in memory of $ 100
Anna Vaseris
Martiņa Minkas piemiņai – in memory of $ 300
Irene Allgaier, Imants Minka, Gundars Strautnieks
Tija Krūmiņas piemiņai – in memory of $ 300
Janis Karps, Anna Vaseris
Zigrīdas Vande Giessen piemiņai – in memory of $ 695
Linda Gardina, Ugis Grinbergs, Aira Lielzuika, Diana Paeglis, Liene Rava-Kalal, Peter
Schaberg, Shirley VandeGiesseen, Harijs Zeimelis

Dievkalpojumu saraksts Kalamazū 2022. gads*
Datums/Date
svētdien, 3.
jūlijā
svētdien, 10.
jūlijā
svētdien, 17.
jūlijā
svētdien, 24.
jūlijā
svētdien 31.
jūlijā

Datums/Date
svētdien, 7.
augustā
svētdien 14.
augustā
svētdien 21.
augustā

svētdien, 28.
augustā

Laiks/Time
plkst. 10.00.
Dievkalpojums ar
dievgaldu.

JŪLIJS
Pērminderi
Mētra
Krautmane

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Gunta Turka

Dievkalpojums nenotiek. Māc. Aija vada dievkalpojumu Gaŗezerā.
plkst. 10.00.
Dievkalpojums ar
dievgaldu.
plkst. 10.00.
Dievkalpojums.

Roberts Ķeņģis

Andris Kārkliņš

Edvīns
Melbārdis

Sallija Šmits

Dievkalpojums nenotiek. Māc. Aija atvaļinājumā.

Laiks/Time
plkst. 10.00.
Dievkalpojums ar
dievgaldu.
plkst. 10.00.
Dievkalpojums.
plkst. 10.00.
Kapusvētki Riverside
kapsētā. Lietus
gadījumā –
dievnamā.
plkst. 10.00.
Dievkalpojums ar
dievgaldu

AUGUSTS
Pērminderi
Artūrs Ziemelis

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Mārīte un Uģis
Grīnbergi

Arnis Ķeņģis

Gunta Turka

Mētra
Krautmane

Andris Kārkliņš

Roberts Ķeņģis

Sallija Šmits
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Datums/Date
svētdien, 4.
septembrī
svētdien, 11.
septembrī
Sunday,
September 18
svētdien, 25.
septembrī

Laiks/Time
plkst. 10.00.
Dievkalpojums.
plkst. 10.00.
Dievkalpojums ar
dievgaldu
10 a.m. Service in
English
plkst. 10.00.
Dievkalpojums

SEPTEMBRIS
Pērminderi
Edvīns
Melbārdis
Artūrs Ziemelis

Dežuranti/Greeters Cits/Other
Gunta Turka
Andris Kārkliņš

Arnis Ķeņģis

Liene and Jim Kalal

Mētra
Krautmane

Sallija Šmits

*Kafijas sadraudzības stundas tiks izziņotas dievkalpojuma laikā. Ja būs, kas uzvāra kafiju, tad
notiks sadraudzības stundas, citādi, diemžēl, tās nenotiks darbinieku trūkuma dēļ.

Bībeles stundas

Meditācijas grupa “Aka”

Trešdien, 21. septembrī, plkst. 11.00

Piektdien, 9. septembrī, plkst. 11.00

Mācītāja atvaļinājumā no 13. jūnija līdz 27. jūnijam un no 25. jūlija līdz 1. augustam.

Draudzes valdes locekļi
māc. Aija Graham, (517) 614-4853, aija_graham@comcast.net
Anita Grīviņa, priekšsēde, (269) 271-3484, anita.grivins@gmail.com
Uģis Grīnbergs, vicepriekšsēdis, (269) 244-5691, ugiathome@aol.com
Ieva Kalniņa, sekretāre, karenekalnins@gmail.com
Roberts Ķeņģis, sekretāres palīgs, (269) 998-3141, rkengis@hotmail.com
Mētra Krautmane, kasiere, (269) 744-0794 , metra.krautmanis@gmail.com
Dzintars Gendrikovs, kasieres palīgs, (269) 762-0847, zgendri@gmail.com
Arnis Ķeņģis, īpašuma pārzinis, (269) 217-2069, arniskazoo@aol.com
Edvīns Melbārdis, techniskais pārzinis, (269) 615-1682, jukums@comcast.net
Jānis Šmits, loceklis, janissmits60@gmail.com
Dace Copeland, Dāmu komitejas pārstāve, (269) 209-6465, dace.copeland@wmich.edu
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Solījums: Latviešu ev. Lut. Apvienotai darudzei Kalamazū/
Pledge: Latvian Ev. Luth. United Church of Kalamazoo
Pateicībā par Dievu svētību un žēlastību, es/mēs sekojošie draudzes locekļi/ In
giving thanks to God for His benevolence, I/we the following Latvian Ev.Lutheran
United Church members:
____________________________________________________________,
Draudzes uzturēšanai ziedosim sekojošo kopsummu/ Support the church with the
following sum: $_________
Šo ziedojumu mēs kārtosim, māksājot/ We will pay this pledge as follows:
$
katru mēnesi/ every month;
$
katru gada ceturksni/ every quarter ; vai/or
$
ar vienreizēju maksājumu gadā/ in a one-time payment.
Ar Dieva palīgu/ With God’s help,
____________
Paraksts / Signature

Datums/ Date

Lūdzu nosūtīt jūsu solījuma lapas un maksājumus/ Please send your pledge forms
and payments to:
Latvian Evangelical Lutheran United Church of Kalamazoo
122 Cherry Hill St
Kalamazoo MI 49006-4221
Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem 9:7
Īkviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.
2. Corinthians 9:7
Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a
cheerful giver.
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