
 

                                        Filadelfijas latviešu                                      Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                           301 N. Newtown Street Road                   2020. g. oktobris  - novembris  
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
  
        
 

                  
 

 
             4. oktobris Dievkalpojums  - Laju vadībā                       plkst. 11:00 
                                         Pļaujas svētki          
                
  11. oktobris   Dievkalpojums NAV 

     
                18. oktobris   Dievkalpojums Laju vadībā                          plkst. 11:00 
   

               25. oktobris    Dievkalpojums  NAV  
 

 1. novembris  Dievkalpojums Laju vadībā                          plkst. 11:00 
     Ticības Atjaunošanas diena – Reformācijas svētki 

 
              8. novembris   Dievkalpojums NAV  
 

            15 . novembris   Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums     plkst. 11:00 
                                         Viesu mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš 

       
            22. novembris   Dievkalpojums Laju vadībā                          plkst. 11:00 

                                         Mirušo piemiņas diena  
                     
             29. novembris   Dievkalpojums NAV 

 
 
 

Lūdzu ievērot – sākot ar 4. oktobri - dievkalpojumi sāksies parastā laikā 
plkst. 11:00 

 
 

     ____________________________________________________________ 
Atzīmējiet kalendāra -  Latvian American Shipping Line savāks pakas  - 

Ziemsvētku sūtījumam 

 
Pirmdien,  26. oktobrī, plkst 10:30 no rīta  mūsu draudzes īpašumā. 



    Svarīgos gadījumos lūdzu sazināties ar draudzes priekšnieci: 
    Draudzes priekšniece               Ruta Ore 267-933-7007 

                                                                             orefam@verizon.net   

    Kasieris                                 Juris Baidiņš     302-478-7065 
                                                                             jbaidins@yahoo.com 
    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman 856-489-1615    

    Skolas administrātore             Silvija Mežgailis 610-277-8072  
    Pērminderu koordinatore  Māra Buks  610-383-5972 

  Draudzes Ziņas  Mudīte Jansons  610-647-8162  

                                                    mkjansons@yahoo.com 

 Andra Zvārgulis   610-458-5274 
                                                    zvandra@ gmail.com 

 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 

Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org 
  

              

               *      *      *      *      *       *  
 
                          In  Memoriam 
 
        Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle  

 
                 AINA VATVARS dzim. MAURS 
 
                                       dzimusi 1926. g. 4. augustā, Rīgā 

                       mirusi 2020. g. 30. augustā, Providence, Rhode Island 
       

              Ainas piemiņai ģimene lūdz ziedojumus Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei 
 

 
                           Dieva mierā aizgājis mūsu draudzes labvēlis  

                            
                   EDWARDS STRAZDIŅŠ  
 
                                  dzimis 1918. g. 19. septembrī, Nītaurē 
                           miris 2020. g. 13. septembrī, Dryden, New York 

 
        Ziedojumus viņa piemiņai ģimene aicina ziedot Filadelfijas Sv. Jāņa draudzei 

                                                             

      mūžīgu mieru, Kungs viņiem dod . . . 
 

mailto:jbaidins@yahoo.com
http://www.latvianluthchurchphila.org/


Atvadoties no mācītājas 

Mūsu mācītājas, Ievas Dzelzgalves, pēdējais dievkalpojums strādājot draudzes 

mācītājas amatā notika š. g. 13. septembrī. Skaistā rudenīgā dienā četrdesmit trīs 

dievlūdzēji sanāca kopā mūsu baznīcas telpās dievkalpojumam un pēc tam, atvadījās no 

mācītājas ārā pie uzstādītās telts. Dāmu komitejas priekšniece, Baiba Akkerman, 

pasniedza mācītājai pašcepto kliņğeri. Baiba arī bija gādājusi, lai katram klātesošam 

viesim būtu atsevišķi ietīts kliņğera gabaliņš, kā arī atsevišķi dzērieni. Pateicība pienākās 

arī mūsu ērğelniecei, Lindai Aļļei- Murphy, un viola solistei, Annijai Kerno, par mūzikas 

piedevām.    

Draudzībā un pateicībā mēs atvadījāmies no mūsu mācītājas. Seko īss izvilkums no 

priekšnieces uzrunas:  

Māc. Ieva iesāka kalpot mūsu draudzē 5. februārī 2006. gadā kad viņa tika 

pieņemta kā teoloğe un izpildīja mācītājas vietu. Tanī pašā gadā, 27. augustā, 

sekoja Ievas ordinācija diakones amatam. Apmēram nepilnus divus gadus vēlāk, 

23. aprilī 2008. gadā, mācītāja Ieva tika ordinēta mācītājas amatā.    

Mūsu draudze, ar Ievu, ir staigājusi kopējās gaitās 
viņas garīgās dzīves ceļā. Četrpadsmit gadus Ieva 
ir kalpojusi mūsu draudzē un mēs pateicamies 
viņai par viņas rūpēm un garīgo aprūpi šinī laikā. 
Viņas mīlestība tam Kungam ir spilgta un 
neapšaubāma. Viņas ikdienas darbi strādājot par 
mūsu mācītāju ir bijuši pilni ar vēliem vakariem 
sagatavojot dievkalpojumus, kā arī ar rūpēšanos 
par draudzes vientuļiem un slimiem. Reizēm mums 
arī bija jāpasmaida...par viņas  ierašanos 
dievkalpojumā, steidzīgi ejot no viena pie otra, jo 
viņa ir ieradusies par vēlu.  

Mēs zinām, ka viņas pastāvīgā paļāvība uz to 

Kungu vada viņas darbu visus šos gadus, un 

noteikti vadīs arī nākotnē. 

Mēs tev pateicamies par tavu kalpošanu un 

novēlam tev vēl daudz gadus godināt to Kungu.  

No sirds draudze vēlas tev pasniegt šīs baltās rozes, kopā ar kartiņu, pateicībā 

par tavu kalpošanu. Ceram, ka mūsu draudze ir arī tev gādājusi piepildījumu,    

un ka draudze ir vieta kas tev ir iemīļota. Tev ir daudz dāvanu un ceram, ka      

tu piedalīsies mūsu turpmākā draudzes dzīvē nesot augļus ar taviem          

labiem darbiem. 

Paldies tev! 

                                                     Ruta Ore   



“Redzi, sējējs izgāja sēt.” (Mt 13:2).   Dažādi sējēji un Dieva svētītā raža. 

     1945. gada 9. septembrī divi sējēji iegāja Kemptenes ev. lut. baznīcā.  Iedomājos, ka viņi ieradās pirms 

jauniešiem, kuŗiem todien bija paredzētas iesvētības.   Noteikti abi Dieva kalpi māc. Osvalds Gulbis un 

māc. Augusts Kalnājs, iesvētāmo sirdīs bija sējuši Dieva vārda sēklas. Skaidrs, ka lūgšanās atskanēja 

pateicība Dievam, jo tieši pirms nedēļas, 2. septembrī, Japāna padevās un  II. Pasaules kaŗš beidzās, kaut 

tā sekas ilgi vēl ietekmēja neskaitāmas dzīves. 

     Kuŗus tekstus Dieva vārda sējēji todien izvēlējās?  

Vēl nebija beigušās rūpes par nākotni, par Latviju, par 

to, vai pietiks ko ēst, kur strādāt, kur iegūt augstāko 

izglītību latvju tautas bēgļiem. Iedomājos, ka abi 

aicināja paļauties Dievam, uzticēties Viņa žēlastībai, 

gādāt par cietējiem, neaizmirst savu piederību Kristum 

un savai tautai. Viņi uzticējās, ka jauniešu sirdīs sētās 

sēklas nesīs gara augļus, un tā bija. Gandrīz visur, kur 

latviešu bēgļi nonāca, vispirms tika dibinātas draudzes, 

kas pulcējās dievkalpojumos.   

     Varētu būt, ka šogad daudzās vietās Pļaujas svētki 

nenotiks kā parasti. Ļaudis ir ļoti norūpējušies par 

vīrusa sekām, kā arī par to, ka jāsargā sava un 

līdzcilvēka veselība, atturoties no ierastās dzīves parašām.  Arvien noteiktāk tiek pieprasīti dažādo 

problēmu risinājumi un sabiedrības drošības nodrošināšana. Laikā, kad daudzi kļūst pesimistiski par 

nākotni, iedomājos, ko mums varētu pateikt tie jaunieši, kas dzīvoja 1945. gadā, tādā nedrošībā un tik 

haotiskā laikā?  Ka bija tik svētīgi draudzes priekšā Dievam solīt “būt uzticīgiem līdz nāvei”, kalpot 

Kristum un Viņa Baznīcai!  Šādi viņos auga sētās ticības sēklas.  Tās auga līdzcilvēku lūgšanu pavadītas, 

tās Dieva Gars pasargāja, audzināja, tajā Dieva patiesība dīga, plauka un nesa ticības, cerības un 

mīlestības augļus. Un tiešām tā tas bija!  To apliecina mūsu Baznīcas vēsture! 

     Pļaujas svētkos patieksimies Dievam par visiem, kuŗi visdažādākos apstākļos – turpināja sēt.  Līdzīgi, 

kā toreiz, kad māc. Osvalds Gulbis un māc. Augusts Kalnājs, kuŗi nonāca ASV Ņujorkā un Milvokos un 

tur kalpoja draudzēs, kuŗās arī es kalpoju un ar pateicību manīju viņu abu kalpošanas augļus. Noteikti arī 

viņi gadu gaitā sprediķoja par šo Kristus līdzību, atgādinot, lai mūsu sirdis taptu par labu zemi, kuŗā 

varētu augt ticības sēklas. Pestītājs caur šo līdzību mudina, lai neļaujam pasaules rūpēm un bēdām mūsu 

sirdis nocietināt un dzīves kārdinājumiem mūs aizvilināt prom no Dieva. 

       Varbūt kāds no lasītājiem todien bija klāt Kemptenē un varētu dalīties? Rakstiet man!   

pastorlauma@gmail.com.  Gribētos dzirdēt jūsu atmiņas, varbūt kā dziedājāt skaistās lūgšanas vārdus:   

“Kungs, palīdz brīdī svētā, Kad sirds man kvēl, Lai ticība še gūtā Ir rota vēl,  

Kad dzīve bargos vējos Sāks vērtēt, svērt, Tad ļauj man brīžos tādos Tik Tevi tvert.” 

Nav zināms, kas ir šo vārdu autors, bet zinu, ka māc. Osvaldam Gulbim Dievs bija dāvinājis dzejnieka 

spējas. Viņam tobrīd bija 35 gadi, māc. Kalnājam 37! Abus vēl sagaidīja gan bargi vēji, gan grūti 

pārbaudījumi. Abi turpināja sēt līdz mūža beigām - katrs savā pilsētā, tomēr vienoti Viņā, kas ir šo sēklu 

Devējs. Iedomājos, varbūt ka viņu draudzēs ASV bija klāt arī no tiem, kas todien Kemptenē iesvētīti? 

      Mums ir tik daudz, par ko pateikties šajos Pļaujas svētkos – vai to darām savā mājā, dievnama kopībā 

vai tiekoties virtuālā pasaulē.  Dievs mūs  nav atstājis, bet turpinājis gādāt par mums!  Arī caur citiem, 

kam paldies sakām!  Viņu darba un gādības dēļ mums netrūkst ēdiena.  Strādāsim arī mēs, lai nevienam 

nebūtu jācieš ne no fiziskā izsalkuma, ne no garīgā.  Gadu simteņiem Dievs Vārdu sēklas ‘izšķērdīgi’ 

sētas, bet to skaits nav samazinājies! Vēl sējējiem ir ko sēt! Un tā ir Kristus žēlastības un Dieva mīlestības 

dāvana!  Sēsim, lūgsim, uzticēsimies, pateiksimies Viņam, kas arvien dod kā sēklas, tā augļus!  

Viņš lai svētī, pasargā un iedrošina!   

+ Lauma Zušēvica, 

  Arhibīskape 



 

                                                            
 
 

PAMATOJUMS SINODĀLAI BALSOŠANAI 
 

Mīļie Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas locekļi Latvijā un pasaulē! 
 

Šis laiks pilns pārmaiņu.  Tās, kuŗas vīrusa izraisītas, vairo bailes par veselību, 
ekonomiju un nākotni.  Tās, kuŗas demonstrācijās protestētāji pieprasa pasaules malu 

malās, saistās ar cilvēku tiesībām, brīvību un taisnību.  Dievs ir uzticīgs, arī mūsu 
Baznīca!  Caur visām pārmaiņām tā ir turpinājusi apliecināt Viņa žēlastību, Kristus 

dziedinošo spēku un Svētā Gara spēju mūs iedrošināt un iedvesmot.  Tā esam 
piedzīvojuši, ka ir arī pozitīvas pārmaiņas. 
 

Milzīgs darbs veikts mūsu LELBāL iecirknī Latvijā, cerībā mūsu Baznīcai tur iegūt 
juridiskas personas statusu – nezaudējot mūsu pēctecību.  Šis ir bijis būtiski svarīgs 

jautājums. Mēs neesam ‘jauna’ baznīca ieejot Latvijā, bet pirms Otrā pasaules kaŗa 
Baznīcas viens zars, kas atgriežas  dzimtenē.  Lai mēs varētu reģistrēties, ir 

nepieciešama maiņa mūsu Baznīcas nosaukumā, jo tagad esam arī  Latvijā.  Jums tiek 
piesūtīta balsošanas instrukcija ar lūgumu apstiprināt Virsvaldes ieteikumu mainīt mūsu 
Baznīcas nosaukumu no “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas” uz 

“Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē,” kas atspoguļo mūsu patieso 
darba lauku.  

 
Dalos ar īsu vēsturisku pārskatu, ko sagatavoja Prezidijs. Nākamos gados pēc tam, kad 
1918. gada 18. novembrī pasludināja Latvijas Republikas neatkarību, jaunās valsts 

mērogā izveidojās dažādas jaunas iestādes un organizācijas.  Tā, Kurzemes konsistorijai 
apvienojoties ar Vidzemes konsistoriju, 1922. gadā radās arī “Latvijas evanģeliskā 

luteriskā baznīca”, kuŗa 1928. gadā pieņēma savu Satversmi.  Tā turpināja darboties līdz 
pat Otram pasaules kaŗam.   

 
Otrā pasaules kaŗa laikā vairāk nekā puse no “Latvijas evanģeliskās  luteriskās baznīcas” 
mācītājiem devās bēgļu gaitās.  Tā laika archibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests 

atstāt Latviju.  Tādējādi Baznīca sadalījās divās daļās – viena daļa varonīgi centās 
darboties un Dievam kalpot Latvijas teritorijā zem komunistiskās  PSRS varas, otra daļa 

bēgļu nometnēs Vācijā turpināja garīgi aprūpēt latviešu bēgļus gan archbīskapa  



Grīnberga, gan daudzu mācītāju vadībā.   Mūsu Baznīca, archibīskapa Grīnberga vadībā, 
bija viena no Pasaules Luterāņu Federācijas dibinātāju Baznīcām. 

 
 

Izceļojot no bēgļu nometnēm, latvieši nonāca vairākās valstīs.  Tikpat kā katrā vietā 
vispirms tika dibinātas draudzes, pēc tam citas organizācijas, kas vienoja latviešus.  

Atspoguļojot vēsturiskās pārmaiņas, Baznīcas nosaukums no sākuma bija “Latvijas 
evaņģēliski luteriskā Baznīca trimdā”, bet pēc Latvijas neatkarības atgūšanas to 
pārmainīja uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas.”  Bet, jau vairākus 

gadus mēs vairs neesam Baznīca ārpus Latvijas. 2016. gadā Rīgā nodibinājām mūsu 
Latvijas iecirkni.   Zīmīgi pieminēt, ka jau septiņus gadus pirms tam, 2009. gadā, tika 

dibināta, reģistrēta un LELBāL iestājās  Rīgas Evaņģēliskā draudze.  Tās draudzes 
darbība palīdzēja tālāk attīstīt un likt pamatus mūsu Baznīcas kalpošanai Latvijā, kur 
tagad mums jau ir sešas draudzes.  Cerība pastāv, ka drīz klāt nāks citas. 

  
Pēdējā laikā notiek laba sadarbība ar Latvijas Valsts prezidentu un citām iestādēm un 

personām, lai mūsu Baznīcai iegūtu juridiskas personas statusu Latvijā.  Līdz ar to ir 
svarīgi mainīt nosaukumu, lai iekļautu mūsu draudzes Latvijā. Sevišķi mūsu Latvijas 

iecirkņa pārvalde lūdz izprast, cik lielu neskaidrību un samulsumu rada pašreizējais 
nosaukums. Baznīcas Prezidijs un Virsvalde tādēļ nolēma izkārtot sinodālu balsojumu 
par nosaukuma pārmaiņu uz “Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē.”  Šī 

pārmaiņa atspoguļotu mūsu realitāti, ka darbojamies visā pasaulē.   Pateicos Virsvaldes 
izraudzītajai komisijai, kas sagatavojusi balsošanas instrukciju un uzņēmās balsošanas 

technisko izkārtojumu.  
 

Lai Dieva Svētais Gars vada jūsu pārdomas un lēmumus.  Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, 
ka tā visā pasaulē vēl pilnīgāk varētu pildīt mūsu Pestītāja pavēli:  “ejiet un dariet par 
mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami 

turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku 
beigām.” (Mt 28:20)  

 
Baznīcas Virsvaldes vārdā,   

 
jūsu 
 

+ Lauma Zušēvica 
 

Lauma Zušēvica 
Archibīskape 
 

 
 

 
 

Mūsu draudzes valde 
nobalsojusi “par” vārda maiņu. 



Lūgšana dūmu aptumšotās dienās 
 
Svētais Debestēvs, Tu, kas esi Visvarens savā žēlastībā un spēkā, no sirds lūdzam, Kungs, dzēs 
liesmas, kas posta dabu un briesmās apdraud Tavus bērnus! Ietērp savā spēkā tos, kuriem  

jābēg, pasargā ik katru un stiprini visus tos, kas ir izmisumā! Tēvs, šobrīd daudzviet deg 
pasaule, ko TU tik ļoti mīlēji, ka tai dāvāji savu Dēlu - mūsu Kungu Jēzu Kristu.  No visas sirds 
mēs lūdzam, piedod, Tēvs! Pārāk maz mēs esam dzīvojuši tā, lai aizsargātu dārgās, svētās 

radības dāvanas, ko esi mums devis. Palīdzi mums tās patiesi novērtēt un pasargāt! Lūdzam par 
tiem, kam māju vietā palikuši vien pelni. Lūdzam par tiem, kam grūti elpot. Lūdzam par 

bēgļiem, kam nekur nav patvēruma, jo liesmas izpostījušas to mazumu, kas viņiem vēl bija. 
Stāvi klāt visiem, kas cietuši ugunsgrēkos un tiem, kas sēro, jo miruši viņu tuvinieki! Visas šīs 
briesmas ir pārāk lielas mūsu spēkiem. Pasargā tos, kas gatavi savas dzīvības zaudēt, lai glābtu 

citus! 
 
Kungs Jēzu, dziedini tos, kam sāp, kas saslimuši ar ļauno Covid-19 vīrusu, tos, kas cieš no tā vai 

citu slimību sekām! Stāvi klāt ģimenēm un bērniem, jauniešiem, kuru dzīves smagi izmainījušās 
pandēmijas dēļ!  Neļauj mums aizmirst to, ka mums jāturpina ar žēlsirdību būt klāt tiem, kas ir 

vientuļi, tiem, kuri ir ar daudziem gadiem svētīti, bet ne vairs ar daudziem draugiem! Palīdz 
atrast darbus, tiem, kas tos zaudējuši! Tu zini, cik ļoti viņi jūtas kā nedrošības vētrā mētāti. Esi 
mūsu miers, lai spējam citus mierināt un Tevis dotajā mīlestībā atjaunot cerību!  

   
Dievs Svētais Gars, Tu, kas dzīvu dari katru, iedrošini  arī mūs! Palīdzi neiekrist izmisumā vai 

vienaldzībā tik daudzu grūtību un pārbaudījumu priekšā!  Sargi savu Baznīcu visā pasaulē! Vairo 
Gara augļus visās pasaules valstīs, lai taisnība un patiesība vairotos līdz ar mīlestību starp mums 
visiem! Lūdzam, lai deg tikai tās liesmas, kas sirdis atjauno un garu paceļ pāri visām grūtībām. 

Palīdzi katram sevī saskatīt gan savu nespēku un grēku, gan Tavu Garu, kas iedrošina 
nepadoties ļaunumam - tam ļaunumam, kas vairo naidu, cilvēkus šķeļ un apdraud!  

 
Kungs, palīdzi mums vienmēr paļauties uz Tevi un pateikties, ka Tu esi Dievs, kurš ir allaž 
atrodams! Tu mūs pilnīgi pazīsti visos sīkumos un mēs tagad uzticam Tev visu savu dzīvi, līdz 

pat tās pašai sīkākajai daļiņai. Paldies, ka Tu esi bijis, esi tagad un būsi mūsu drošais 
patvērums, mājvieta, ko nekāda vara nespēs mums atņemt nekad! Āmen.   

 

Mīļās māsas un brāļi Kristus mīlestībā! Ja 
kāds no jums šobrīd paši piedzīvojat 
ugungrēku radīto postu un esat 

apdraudējumā, vai arī kādi jums zināmi 
draudzes ļaudis ir tieši apdraudēti, pārcieš 

neziņu un postu, lūdzu rakstiet vai zvaniet 
man (pastorlauma@gmail.com vai 414-
241-4752), lai varam Baznīcas kopības 

atbalstā palīdzību rast, kur tas vajadzīgs!  

 

+ Lauma 
 

Fotogrāfiju uzņēmu mūsu Dienvidkalifornijas dievnamā: 2020.g. 14. septembrī 
 
 

mailto:pastorlauma@gmail.com


                                                                                      
                                                            
 
 
 
 
 

Es un mana draudze 

(Autors nezināms; tulkojusi Ingrīda Mazute) 
 

Šī ir mana draudze. 
Es palīdzu to veidot, 

Lai tā būtu tāda, kāda tā ir. 

Tā ir draudzīga, 
Ja es esmu draudzīgs. 

Baznīcas soli ir pilni, 
Ja es palīdzu tos piepildīt. 

Mana draudze: 
Spēj veikt lieliskus darbus, 

Ja es strādāju; 

Spēj pildīt labdarības mērķus, 
Ja es esmu devīgs; 

Spēj augt un plaukt ar dievlūdzējiem, 
Ja es tos atvedu; 

Spēj būt uzticīga, uzņēmīga, 

Mīlestības un ticības pilna, un cēla, 
Ja es pats tāds esmu. 

Tāpēc, ar Dievu palīdzību, 
Es uzņemos pildīt šos uzdevumus, 

Lai mana draudze būtu tāda, 
Kāda es gribu, lai tā butu. 

  

 
 

 
             Sveicam oktobrī un novembrī dzimušos draudzes locekļus!  

 
Oktobrī: Dzintra Baidiņs, Ēriks Dambergs, Andris Lagdiņš, Vija Mežnora, Aina Stiebris 
Uldis Vilciņš 

 
Novembrī: John Akkerman, Arvīds Lielkājs, Beatrise Puriņš 

                                                                   
Vēlam Dieva svētību! 

Apsveicam jaunu draudzes locekli 
Māru Kubuliņu 

 
Vēlam Dieva svētību! 



 
 

Lielisks Utenis 
 

Paldies visiem, kuri palīdzēja izkārtot uteni piektdien un sestdien 28./29. augustā – 
izreklamēt, izstādīt mantas, nocenot, palīdzēt ar pārdošanu, iekasēt naudu un beigās 
visas nepārdotās mantas novākt kas tika noziedotas Green Drop labdarības 

organizācijai. 
 

Liels paldies vēlreiz visiem kuri ziedoja mantas pārdošanai un paldies visiem kuri 
iepirkās.  Utenis ienesa vairāk nekā $2,300.  Ienākums būs liels atbalsts draudzes  

darbam. 
 
                                   

 
Labdarība 

                     
Paldies visiem kas palīdzēja Thrivent skolas piederumu vākšanā, vai ziedojot  
mantas caur Amazon, vai sūtot čekus.  Šai akcijā piedalījās 16 draudzes un viņi  

varēja piepildīt 307 skolas somas ko izdalīt bērniem. Šai Covid laikā kad vecākiem  
varbūt nav darba un ienākumu, tas ļoti palīdzēja.  

 
 

 
 

 
Atbalstiet Filadelfijas draudzi ar saviem iepirkumiem. Kad iepērkaties Amazon, 

lietojiet smile.amazon.com, izvēlieties “Latvian Evangelical Lutheran 
Church of St. John” kā labdarības organizāciju, ko vēlaties atbalstīt, un no 

katra kvalificēta pirkuma AmzonSmile Foundation noziedos 0.5% mūsu draudzei! 
Paldies! 

                 

When shopping at AMAZON please designate our church “Latvian Evangelical 

Lutheran Church of St. John” as the charitable organization that you designate to 
receive donations before you shop. With every qualified purchase Amazon Smile 
Foundation will donate to our church 0.5%. 

 
Thank you for your support! 

 

 



Ziedojumi draudzes darbam –   2020. g. 1. augusts – 26. septembris 
 

Apkārtrakstam:  $50.  
 Velta Aldiņš 

 
Draudzes darbam: $2540. 

  $100. 

   Māc. Ieva Dzelzgalvis, Mudīte Jansons, Aina & Ilmārs Stiebris 
$240.  

   Astrīda & Andrejs Liziņš 
$500. 

   Austra Mežaraups, Dagnija & Roberts Rūsis, Vera Strazdiņš, Baiba Vasys 

 
Jumtam sarīkojuma zālē - $500.    
  Aida Berziņš 

 
Telpu tīrīšanai  - $100.   
  Mudīte Jansons 

 
 

Ziedosim “Tuvu”niekiem! 
Pateicamies draudzes locekļiem par atbalstu mūsu baznīcas labdarības darbiem. 

Pağājušā gada Ziemassvētkos mēs aizsūtījām uz biedrību “Tuvu” vairākas kastes ar 

saldumiem, siltām šallītēm, cepurītēm un cimdiem. Sešpadsmit trūcīgas ğimenes tika 

iepriecinātas. Zane Raumane rakstīja: “Ja Jūs redzētu šīs mirdzošās acis!” 

Šogad esam nolēmuši sūtīt konfektes kopā ar lentītēm un maziem dāvanu maisiņiem. 

Tad “Tuvu” biedri varēs sagatavot skaistas dāvanu paciņas vietējiem bērniņiem. Ja Jūs 

vēlaties dot ziedojumu šai Ziemassvētku akcījai, lūdzu sūtiet to uz baznīcas adresi:   

Latvian Lutheran Church, P.O. Box 469, Newtown Square, PA 19073 uz čeka piezīmes 

rakstot  “Biedrība Tuvu”.                                                         

Ziedojumu nauda tiks lietota saldumu iegādei un LASL sūtīšanas izdevumiem. Paldies!                                                                              

 

Lieldienu lilijas 

Lieldienu rīta dievkalpojums tika atcelts sakarā ar COVID 19 “Pandemic”.  

Liliju pasūtījums tika atsaukts.  Vairāki draudzes locekļi kas pasūtīja lilijas ir izteikušies 

ka naudu nevēlās saņemt atpakaļ un to noziedo citiem puķu stādiem pie baznīcas. Ja 

kāds vēlas saņemt iemaksāto naudu par lilijām – lūdzu sazināties ar Mudīti Jansons - 

610-647-8162.                                                             

Paldies visiem ziedotājiem 
Juris Baidiņš, kasieris 



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

 
 

 

 

 

  
A Farewell to Pastor Ieva.  On September 13, Ieva Dzelzgalvis led her final service as pastor of 

our Church.  The congregation expressed its deep gratitude for her 14 years of faithful and caring 

leadership.  While we search for a new pastor and contend with COVID-19, we plan to continue 

services several times a month.  Services will be led by a congregation member or guest minister 

(to be announced by e-mail).  Please see the October/November calendar on the following page.  

We must, of course, be flexible and responsible during the pandemic.  We will let you know if 

any changes to the schedule become necessary.  If you have any questions or concerns, please 

contact Ruta Ore at 267-933-7007 or orefam@verizon.net. 

 

A Successful Fund-Raiser.  As you can imagine, fund- raising, which is so vital for our budget, 

has become most difficult during the pandemic.  Despite multiple obstacles, an intrepid group of 

congregants managed to pull off a very safe and successful rummage sale.  We raised over 

$2,300 – an all-time record!  What’s more, all unsold items were gratefully taken by the 

charitable organization “Green Drop”.  A special “thank you” goes to organizers Inta Eckerson 

and Mara Buks, as well as to all who worked tirelessly over five days to advertise, price, sell, set 

up and clean up. 

  

Good Works Continue.  Despite our challenges, the congregation continues its efforts to help 

others.  We participated in the Thrivent for Lutherans program to collect school supplies (or 

donations) for disadvantaged children.  The 16 congregations that participated in this area, were 

able to fill a total of 307 school bags. This will certainly be of great help at a time when many 

parents have lost jobs and income.  Many thanks to all who donated. 

 

Last year, we sent warm hats, shawls, mittens, socks and “goodie bags” to children who need 

support in Latvia.  Even though COVID-19 puts restraints on our ability to shop this year, we 

would still like to send a “sweet” Christmas greeting to those children. If you wish to donate for 

candy and shipping expenses, please send a check (marked “Biedriba Tuvu”) to the Latvian 

Lutheran Church, P.O. Box 469, Newtown Square 19073. 

*       *       *       *       *       *       * 
With deep sorrow, we note the passing of our congregation member 

 

AINA VATVARS   (August 4, 1926 – August 30, 2020) 

 

as well as the passing of our friend and benefactor 

 

EDWARD STRAZDINS   (September 19, 1918 – September 13, 2020) 

 

We extend our heartfelt sympathy to their families and friends. 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



October 2020 – November 2020 Services 

All Services Begin at 11 O’clock 
 

 

October 4 

 

             *   Harvest Service led by congregation member 

 

 

October 11 

 

             *   NO SERVICE 

  

 

October 18 

 

 

             *   Service led by congregation member  

 

October 25 

 

             *  NO SERVICE  

 

 

November 1 

 

             * Reformation Service led by congregation member                                          

 

 

November 8 

 

             * NO SERVICE 

 

 

November 15 

 

             *  Ecumenical Latvian Independence Day Service led by  

                 guest minister 

 

 

November 22 

 

             * Memorial Service led by congregation member                                     

                     

 

   November 29                                      

 

             *  NO SERVICE 

             

 


