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DRAUDZES KALENDĀRS
Šī vīrusa izplatīšanas laikā, ņemot vērā CDC ieteikumus, Sv. Jāņa draudzes valde izsludina,
ka dievkalpojumi tiek atcelti līdz laikam, kad tos varēs atkal droši noturēt!
Starplaikā ceram, ka Jūs izmantosiet iespēju piedalīties citu draudžu virtuālos dievkalpojumos.
Mēs arī centīsimies izsūtīt lasījumus un pārdomas ieejot Gavēņa laikā.
“Tiešām, esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība.”
(Ps. 62:6)
As a result of the continued COVID-19 virus spread, and following public health/CDC
recommendations, St. John Latvian Lutheran Church will be suspending all church services
until further notice.
During this time, we encourage you to watch on-line services from other Latvian
congregations. We also hope to offer written contemplative readings as we enter the Lenten
season.
“He only is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be shaken.”
(Ps. 62:6)

Svarīgos gadījumos lūdzu sāzināties ar draudzes priekšnieci.
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IN MEMORIAM
Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes loceklis un ilggadējs valdes darbinieks

ANDREJS BROŠS

dzimis 1923. g. 27. martā, Rīgā
miris 2020. g. 17. decembrī, Pensilvānijā
Piemiņas brīdis tiks rīkots tad, kad ģimene un draugi varēs atkal tikties lielā pulkā.
Andreja piemiņai ziedojumi pēc vēlēšanas: Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei,
Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrībai, ALAi
Dieva mierā aizgājusi mūsu bijusī draudzes locekle

IZĪDA FREIJS, dzimusi STRAUTS

dzimusi 1929. g. 10. aprīlī, Rīgas Jūrmalā Majoros
mirusi 2020. g. 25. decembrī, Rīgā

Pateicībā par viņas iesaistīšanās mūsu dievnama vitrāža projektam,
Izīdas piemiņai var ziedot Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei.
Dieva mierā aizgājusi mūsu bijusī draudzes locekle

VIJA IVANSONE, dzimusi ALKA
dzimusi 1933. g. 16. augustā, Jelgavā
mirusi 2021. g. 18. janvārī, Rīgā

Vijas Ivansones piemiņai var ziedot Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei.

Mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod …

Mīļā draudze!
Kā jau iepriekš paziņots, draudze ir ievēlējusi mācītāju Giju Galiņu par mūsu draudzes
mācītāju. 110 draudzes locekļi bija balsstiesīgi un rezultātā, no 93 iesniegtām balsīm, 82 bija
par, 3 pret un 7 atturējās. Viena balss bija nederīga. Apsveicam mācītāju Giju Galiņu un ar
sajūsmu gaidām, ka viņa sāks kalpot mūsu draudzē! Viņas darba kontrakts sākās ar 2021. g.
1. aprīli.
Vēl arvien, mēs dzīvojam ar Covid 19 izplatību un ieturam piesardzības vadlīnījas, bet ticībā un
cerībā mēs skatāmies uz priekšu! Pašlaik mūsu draudzes kalendārs izskatās tukšs, bet tomēr
darbojamies un kalpojam. Skola notiek caur Zoom ar 15 skolniekiem un divām skolotājām.
Valde satiekās caur Zoom, lasīšanas pulciņš satiekās, dzīvokļa un citi remonti iet uz priekšu.
Turpinām apsveikt mūsu vecākos draudzes locekļus ar kartiņām un pat ar kliņğeriem.
Valde sāk plānot mūsu draudzes gada sapulci kas notiks virtuāli, caur Zoom. Ak, kā mēs esam
iemācījušies, pēc vajadzības, darboties ar technoloğiju! Katram draudzes loceklim kam nav
datora, būs iespēja piedalīties gada sapulcē lietojot telefonu. Sīkāka informācija tiks izsūtīta
februārī.
Šogad no valdes aiziet mūsu sekretāre, Andra Zvārgule, kā arī Andris Mežgailis, jo viņu sešu
gadu termiņi ir aptecējuši. Pateicamies viņiem par kalpošanu un ceram, ka viņi turpinās dalīties
ar saviem talantiem. Sandru Dolan var pārvēlēt jo viņa ir ar mieru palikt valdē uz vēl trim
gadiem. Un beidzot, ir jāpārvēl draudzes priekšniece. Valde aicina pieteikt kandidātus
priekšniecei Rutai Orei, jeb priekšnieces vietniekam, Andrejam Liziņam.
Jauns gads ir iesācies un sākam jaunu draudzes posmu ar jaunu
mācītāju. Pateicos Jums visiem par Jūsu uzticību un mīlestību
pret mūsu draudzi un lūdzam jaunajā gadā turpināt Jūsu atbalstu
gaidot gaišu un svētīgu nākotni. Ja kāds vēlas iestāties mūsu
draudzē, var sazināties ar jebkuru valdes locekli. Katrā laikā, ar
dziļu pateicību, pieņemam ziedojumus un lūdzam nodevas
nokārtot ar čeku vai ar regulāriem atvilkumiem caur Jūsu banku
(var sazināties ar kasieri Juri Baidiņu par šo iespēju). Mūsu
mērķis ir stiprināt mūsu draudzi garīgi un fiziski – ar Dieva
palīdzību mēs to varam veikt! Lai Dievs ir ar mums šodien un rīt!
Ruta Ore, draudzes priekšniece

Dāmu komitejas jaunumi
Dāmu komitejas darbība rit uz priekšu, neskatoties uz pandēmiju. Mēs turpinām mūsu
iecienītās parašas kaut ar dažām pārmaiņām.
Piemēram, Ziemsvētku laikā mēs cepām piparkūkas, toties ne visas kopā baznīcas telpās kā
citgad, bet katra savā mājā. Tad savedām
izceptās piparkūkas uz baznīcu kur dažas čaklas
rokas tās iesaiņoja kastītēs un nosūtīja. Visas
kastītes nokļuva pie attiecīgiem saņēmējiem
pirms Ziemsvētkiem, izņemot viena. Šī viena
nerātnā kastīte sadomāja aizceļot uz Vašingtonu
(kur tai tiešām nebija iemesls būt) un tur
pasēdēja kādu mēnesi svinot Ziemsvētkus,
Jaungadu un vēl pie viena arī Zvaigznes dienu.
Beidzot gan attapās un nokļuva tur kur viņai
vajadzēja būt.

Vēl viena paraša pie kā mēs mēģinām pieturēties ir kliņģera pasniegšana 90 un 95 gadu
dzimšanas dienās. Šoziem ir bagātīgi liela grupiņa kas svin tādas jubilejas. Seši(!) kliņģeri tiks
vai jau tika izcepti un nogādāti jubilāriem.
Laikā kad mēs neko necepām, vairākas reizes ziedojām naudu vietējai St. Marks baznīcas
ēdienu skapītim (St. Mark’s Emergency Food Center), kas gādā par trūcīgiem Delaware County
apkārtnē. “Jo Es biju izsalcis, un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani
dzirdinājuši; Es biju svešinieks, un jūs esat Mani uzņēmuši.” Mat. Ev. 25:35.
Baiba Akermane

Sejas maskas
2020. gadā mūsu dzīvē sāka parādīties jauns apģērba aksesuārs – sejas maska. Kur vien ejam
vai uz darbu vai veikalu vai pat uz baznīcu, ikkatram seja ir aizklāta ar šo jauno parādību! No
sākuma, pavasarī, šīs maskas bija kā nu kuram. Dažs labs pat apsēja t-kreklu ap seju un sauca
to par “sejas masku”. Bet ar laiku un pieredzi maskas mēdza būt kvalitatīvākas un
interesantākas. Tā arī mūsu baznīcā sāka parādīties lina maskas ar latviskiem motīviem, kuras
varēja iegādāties pret ziedojumu baznīcai. Draudze ieņēma $501 lai palīdzētu ar draudzes
mājas dzīvokļa remontu. Liels, sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Ja kādam vēl būtu interese iegādāties šādu sejas masku, lūdzu sazināties ar
Baibu Akermani. Maskas ir šūtas no melna vai bēša lina (ar prievīti vai Latvijas
karoga lenti). Maskām ir katūna odere un divkārtīga katūna kabatiņa kur var
ielikt papildus filtru pēc izvēles. Lūdzam ziedot $12 par masku, plus sūtīšanas
izmaksu, ja tāda būtu.
Baiba Akermane
Sveicam februārī un martā dzimušos drauzdes locekļus
Februārī: Ausma Abrams, Aleksa Akkerman, Aida Bērziņa, Laila Gansert, Andris Grunde,
Skaidrīte Kalniņs, Edvīns Krams, Ēriks Mežgailis, Tija Budkēvics, Silvija Šturms
Martā: Velta Aldiņš, Maruta Bergs, Pēteris Bērziņš, Diana Daiga, Māra Butners, Vineta Lacek,
Imārs Stiebris, Rita Ramanis, Jānis Zvārgulis

Vēlam Dieva svētību!

Ziemassvētku vecītis visur tiek!
Pandēmija neaizturēja ne Ziemassvētku vecīti, ne skolēnu uzvedumus un nekādā ziņā
neaizturēja Ziemassvētku siltumu un kopsajūtu. Satikāmies ar zoom! Eglītē piedalījās mūsu
bērni, kā arī viesi no Spānijas un Latvijas. Priecājāmies arī, ka mūsu nākošā mācītāja Gija
Galiņa bija skatītāju pulkā.
Skolas eglīte katru gadu sākās ar to, ka bērni tēlo Jāņa evaņģēlijas stāstu par Jēzus
piedzimšanu. Ko lai darām šogad? Par laimi, Astrīdas Liziņas datorā bija saglabājies bērnu
uzvedums no 2005. gada un varējām klausīties šo mīļo, pazīstamo stāstu un skatīties kā bērni,
kas tagad jau izauguši, to tēlo.
Ekrānā tad parādījās kā Ziemassvētku vecītis brien pa dziļu sniegu un ienāk telpā pie spožas
eglītes. Ar zoom varēja labi redzēt un dzirdēt kā bērni izcili skaidri skaitīja pantiņus vai spēlēja
klavieres, katrs pie savas eglītes. Ziemassvētku vecītis (Andris Zvārgulis) reizēm ar humoru,
reizēm nopietnāk, uzrunāja katru bernu un to paslavēja. Bija arī dāvanas. Tās tika aizsūtītas
bērniem pa pastu!
Eglīte beidzās ar dziesmu, Klusa nakts, svēta nakts. Zoom lodziņos varēja redzēt kā katrs
dalībnieks tur mirdzošu svecīti. Prieks pasaulē, tas Kungs ir klat!
Skolas administrātore,

Silvija Mežgaile

Kas notiek baznīcas īpašumā?
Dievkalpojumi pašlaik nenotiek baznīcas telpās, bet talcinieki rosīgi strādā lai uzturētu baznīcas
īpašumu labā kārtībā. Rudenī pagalmā bija jāsagrābj lapas, jaapgriež krūmi un jānoliek traktori
“gulēt ziemas miegu”. Mājas pirmā stāva vannas istaba tika izkrāsota. Trešā stāva dzīvoklī raiti
turpinās remonti. Jauns “countertop” ir pasūtīts; sienas tiek sagatavotas krāsošanai un tiek
krāsotas. Jauni ventilātori ir ielikti, un elektrības kontaktligzdas ir atvietotas. Koka grīdas
remontam meklējam cenas aprēķinus un meistaru.
Jumtus virs sabiedriskās telpas mēs paši nevarējām salabot. Lielajam jumtam bija vairākas
vietas kur jumts bija sapuvis. Otrs, mazākais jumts, bija novecojis un bija laiks arī to
remontēt. Abi jumti tika sekmīgi atvietoti izmantojot algotu darbaspēku.
Liels paldies talciniekiem un līdzekļu ziedotājiem.
Īpašuma pārzinis,

Ivars Mežgailis

Liels paldies par atbalstu biedrības TUVU labdarības projektam
“UZKLĀSIM SVĒTKU GALDU”!
“Arī šogad, kā katru gadu, dienu pirms Ziemassvētkiem apciemojām vientuļos seniorus,
maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes, kā arī ģimenes, kuras nonākušas kādās krīzes
situācijās. Braucām, dāvinot iespēju svinēt svētkus un saņemt brīnumu, jo tie ir cilvēki, kuriem
nav iespēju nosvinēt šos gada sirdssiltākos svētkus tā, kā tas notiek ierasti citās ģimenēs.
Esam Jums vārdos neizsakāmi pateicīgi, ka šo tik nozīmīgo atbalstu ģimenēm un vientuļajiem
senioriem varam sniegt! Šoreiz apciemojām 53 ģimenes un 12 vientuļos seniorus Zemgalē.
Pie dāvanu sagatavošanas, kā arī vēlāk to izdalīšanas 3 dienas strādāja 15 brīvprātīgie,
saiņojot, pakojot, sverot un katrā dāvanā ieguldot savu daļiņu sirds. Ģimenes, seniori un mēs
sūtam Jums sveicienus, PALDIES un pateicību par iespēju dot un saņemt. Paldies, ka esat!
Paldies, ka iesaistāties! Paldies, ka esat daļa no mūsu kopīgā darba!”
Ar siltiem sveicieniem, TUVU komanda

Ziedojumi draudzes darbam 2020. g. 29. novembrim - 24. janvārim, 2021. g
Ziemassvētku ziedojumi : $4,000.
līdz $26.

Ivars & Ilze Benks, Ieva Bundža, Ināra Gerliņs, Beatrise Puriņš
$50.

Ruta Abrants, Velta Aldiņš, Juris Baidiņš, Laila Gansert, Vija Melbārdis Jones, Imants & Skaidrīte
Lukstiņš, Patricija Plotnieks, Ilga Veisbergs
$100.

Baiba & John Akkerman, Dzintra & Andrejs Baidiņš, Aida Bērziņš, Māra Buks, Harry & Inta Eckerson,
Mudīte Jansons, Robert Lārmanis, Arvīds Lielkājs, Gunta Melbārdis, Vilnis & Ruta Ore,
Roberts & Dagnija Rūsis, Ilmārs & Aina Stiebris, Juris & Adeline Teteris, Jānis & Andra Zvārgulis
$125 - $200.

Uldis & Diana Daiga, Silvija & Ivars Mēžgailis, Vera Strazdiņš, Silvija Sturms
$250 - $500.

Sandra Dolan, Ligita Stubis, Baiba Vasys
Apkārtrakstam : $100.

Ruta Abrants

Draudzes darbam: $1270.
$100.

Andrea Cakars, Arvīds Lielkājs, Fred Strobel
$970.
māc Ieva Dzelzgalvis
Dzivokļa remontam : $2,000.

Baiba Akkerman, Andrejs & Astrīda Liziņš, Roberts & Dagnija Rūsis
Jumtam sarīkojuma zālē: $5,000.

Wes & Māra O’Brien

Paldies visiem ziedotājiem!
Juris Baidiņš, kasieris

“Jo priecīgus devējus Dievs mīl”

Laiku Maiņā
Apstājies draugs!
Lūk, atkal viens gads ir projām gājis,
Tik sapnis, šķiet, visiem ar roku vien mājis,
Bet dzīvības kamolam pavediens risis
Un atkal viens posms no dzīves ir dzisis.
Apstājies draugs!
Liec roku uz sirds un vaicā tai klusi,
Vai Debesu ilgām tā pukstējusi?
Un jautā sev pašam, kā dzīvojis esi,
Vai Mūžības cerību krūtīs vēl nesi?
Pārdomā draugs!
Ja tā, tad par pagātni nebūs sērot,
Bet ticības skatiem tik nākotni vērot,
Un gādāt, lai tagadnes laikā tik ļaunā,
Sirds vienmēr paliek skaidra un jauna.
Liesma

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John
Welcomes Everyone!

Select your language:

Latvian

English

Even though we are not able to attend services at our Church due to the pandemic, many aspects of
Church life continue as we wait for brighter days:
* Our newly elected pastor, Gija Galiņa, will join us on April 1. A team of Church members
have been hard at work for many weeks renovating the Church house’s third floor apartment for her use.
We await our new pastor’s arrival with great joy and anticipation.
* The roof above the Fellowship Hall has been totally replaced. Volunteers have been meeting
regularly to keep our buildings and property in good shape.
* Our annual Board meeting, which includes the election of Board members, will be held in
March through ZOOM. Participation by telephone will also be available. More detailed information
will follow.
* Covid did not stop our Latvian school from having its traditional Christmas celebration. The
story of Jesus Christ’s birth was retold. Santa came and heard the children recite Latvian verse or play
an instrument to earn their Christmas presents. “Silent Night, Holy Night” was sung by candlelight.
Friendship and warmth filled the air – all through the magic of ZOOM.
* The Latvian charitable organization “TUVU” sent us a heartwarming thank you letter for our
Christmas gifts. We contributed to the St. Mark’s Emergency Food Center. Many Church ladies baked
Latvian Christmas cookies (“piparkūkas”), brought them to the Church, packaged and sent them to our
elderly Church members. Also, thanks to Baiba Akkerman’s generosity of time and spirit (and
extraordinary baking skill), our elderly Church members have been receiving a special Latvian cake
(“kliņģeris”) for their birthdays. Baiba has also been sewing and selling lovely protective masks. And
she donates all of the proceeds to our Church. Paldies!
As you can see, we have entered the New Year with faith and confidence in our future. May God bless
us and protect us all in the days ahead.
*

*

*

*

*

With deep sorrow, we note the passing of
Congregation member Andrejs Brošs (March 27, 1923 – December 17, 2020)
Former Congregation member Izīda Freijs ( April 10, 1929 – December 25, 2020)
Former Congregation member Vija Ivansons (August 16, 1933 – January 18, 2021)
We extend our heartfelt sympathy to their families and friends.

