
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
 301 N. Newtown Street Road   2017.  g.  aprīlis - maijs  
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis 

   
    2017 gads – Reformācijas 500. gada diena 

 
   2. aprīlis Angļu valodas Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
 

   9. aprīlis  Pūpolu svētdiena 

       Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu -valdes ievešana amatā plkst.11:00 

 13. aprīlis  Zaļā Ceturtdiena  
       Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 2 pēcpusdienā 

  14. aprīlis Lielā Piektdiena 

       Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 7 vakarā 

  16. aprīlis Kristus Augšāmcelšanās Svētki 
        Lieldienu Dievkalpojums plkst. 8:00 no rīta 
    seko Lieldienu brokastis – groziņu veidā  
  
 23. aprīlis Dievkalpojums plkst. 11:00 
 
 30. aprīlis  Dievkalpojums plkst. 11:00 
 
  7. maijs Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
 
 14. maijs Dievkalpojums – Ģimenes diena plkst. 11:00 
 
 21. maijs  Dievkalpojums plkst. 11:00 
     seko skolas izlaidums - pusdienas  
 
    Dievkalpojums  Vilmingtonā ar Sv. Vakarēdienu plkst. 3 pp 

 seko kafijas galds 
    Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt. 261 
 
 28. maijs  “MEMORIAL DAY” nogale – Dievkalpojums nebūs  
 
  4. jūnijs Angļu valodas Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
 

 11. jūnijs Tautas sēru diena - Ekumēniskais  Dievkalpojums plkst. 11:00 

 ___________________________________________________________________ 
 Atzīmēšanai kalendāros:  TALKA – 22. aprīlī plkst. 9 os no rīta 
   Talantu vakars 29. aprīlī plkst. 6 os vakarā  
   “Balto galdautu svētki ” – Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadiena   
    4. maijā – plkst. 4 pp – 8 vakarā – vakariņas 5:30 
   UTENIS – 20. maijā 
     ***  vairāk informācija lasāma nākamās lapās 



Draudzes mācītāja – Ieva Dzelzgalvis 
 

Runas stundas vairs nebūs birojā trešdienās 2 - 4 pp. Ja vēlaties tikties ar mācītāju, lūdzu  
piezvaniet viņai un sarunājiet laiku.  

          BRĪVDIENA ir pirmdiena 
Ar mācītāju Ievu Dzelzgalvi var sazināties: telefons  - mobilais :            803-431-6071 
                                                                            mājas                 410-441-8039     
                                                                            e-pasts:  ieva_dts@yahoo.com 
  

    Draudzes priekšnieks               Vilnis Ore       215-353-0507  vilnis.ore@verizon.net          
    Kasieris                                 Juris Baidiņš     302-478-7065  jbaidins@yahoo.com 
    Dāmu komitejas priekšniece    Baiba Akkerman 856-489-1615    
    Skolas administratore             Silvija Mežgailis 610-277-8072    
 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org   

  
       BĪBELES STUNDAS:          19. aprīlī     plkst. 11:00 
                                                    17. maijā    plkst. 11:00 
 
 

                                   *      *      *      *      *      *     * 
 

IN MEMORIAM 
 

Dieva mierā aizgājusi  mūsu draudzes locekle 
 

INTA GRASIS 
dzimusi 1929. g. 17. jūnijā, Daugavpilī, Latvijā 

mirusi 2017. g. 3. martā,  Bryn Mawr, Pensilvānijā 
 

                                                                            mūžīgu mieru, Kungs viņai dod . .  

                   
                                              *      *      *      *      *      *      * 
 

LIELDIENU  LILLIJAS 

 
Lieldienu lillijas var pasūtīt pierakstoties sarakstā baznīcā vai zvanot: 

                      Mudītei Jansons  610-647-8162  cena $8. – 
Arī šogad lillijas, kā parasts, tiks lietotas mūsu dievnama dekorēšanai Lieldienu rīta Dievkalpojumam. 
                                                                               
                                                                                                      Paldies par atbalstu ! 
 
 
 
Valde pateicās visiem kas uzliek ziedus uz altāra mūsu Dievkalpojumiem.  Reizēm draudzes locekļi to 
dara lai pieminētu kādu kas is aizgājis mūžībā.  Ja vēlaties kādu svētdienu uzlikt ziedus uz altāra lūdzu 
pierakstaties sarakstā pie ziņu dēļa vai zvaniet -  Mārai Buks (610) – 383-5972 

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


 

 

Nāve ir uzvarēta!  Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu 

cerības un prieka Vēsts!!  Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums 

atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr.  

Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums 

vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu - 

neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā  

valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu 

tukšumu un sāpes mūsu sirdīs? 

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, Tu būsi ar mani 

paradīzē!”  Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst.  Kur nebūs jāpiedzīvo 

to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, 

ka nav vairs iespējams dzīvot kā Dievs to savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis.  Kristus saprot 

tādas ciešanas un mokas!  Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums 

čukst: Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.   

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, ka šī ēka tiek kārtīgi 

pārbaudīta,  Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz ar ģimeni un draugiem esam 

smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni.  Daži zinat, ka mazliet vairāk kā pusgada laikā Dievs mūžībā 

aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp tiem mamu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira 

daudz par agru un pēkšņi.  Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam 

aiz Jēzus – ārā no kapa!  No nāves valstības dzīvībā!  Pateicos Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa 

Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: " ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī 

ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! (Jņ. 11:26) 

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! LELBĀL Virsvaldes 

un savā vārdā katram novēlu cerību!  Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svētki palīdz sirdīm dzīt un 

ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas.  Kristus iet ar mums caur visām grūtībām un sāpēm un arvien 

aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretīm dzīvības uzvarai!   Viņam lai ir gods un slava! 

Kristus mīļestībā    

Jūsu  

+ Lauma 



„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”   
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi! 

 

 Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem 

vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”  Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus 

Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi uz krusta  un augšāmcelšanās brīnumu. 

 

 Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika apglabāts Jēzus: „Nebīstieties!” 

(Мt. 28:5). Šis aicinājums blakus tukšajam zārkam kļuvis par galveno dzīves devīzi 

mūsu kalpošanas laikā. Kā kristigie , bieži tos atkārtojam, uzrunājot Baznīcu un cilvēci. 

 Tāpēc, priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc daudziem 

gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina 

mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas. 

 

 Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu 

līdzcilvēkus. Mēs apzinamies , ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. 

Šodien mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums , atbalsts, 

drošsirdība un arī cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās. 

 

 Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā 

Kristum un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, 

veselību Jums un Jūsu tuviniekiem. 

 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

 

Jūsu,  

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš  
 



Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! 

 

     Par Jēzu dziesmu vienu es sirdī glabāju; 

     Cik Dievs man dos vēl dienu, To allaž dziedāšu: 

     Viņš mana mīlestība, Viņš mana ticība, 

     Viņš mana uzticība Un droša cerība! 

 

     Lasot Jāņa evaņģēlija aprakstu (Jāņa 18:3-8) par kareivju nodaļu un farizeju sulaiņiem, kas ar 

lāpām, lukturiem un ieročiem Jūda vadībā ierodas Ģetzemanes dārzā, mums uzkrīt Jēzus nostāja:  Viņš 

nebēg.  Viņš iziet viņiem pretī. 

 

     Uz Jēzus jautājumu: “Ko jūs meklējat?”  viņi atbild: “Jēzu Nācarieti.”  Viņš saka: “ES ESMU.” 

Kad Viņš saka  “ES ESMU,”  tie atkāpjas un nokrīt pie zemes.  Viņš vēlreiz prasa:  “Ko jūs meklē- 

jat?”  Tie atbild tāpat, un Viņš vēlreiz saka:  “ES ESMU ...” 

 

     “ES ESMU” ir Dieva Vārds (2. Mozus 3:14).  Viņiem dzirdot Dievu (Jēzus) Savu Vārdu sakām, jākrīt pie 

zemes.  Jēzus iet kareivjiem līdzi ne tāpēc, ka tie ir Viņu pieveikuši, bet tāpēc, ka Jēzus Kristus ir 

padevies Dieva Tēva gribai, lai Viņš samaksātu cilvēku grēku algu ar Savu nāvi (Rm 6:23). 

 

      Viscauri apsūdzēšanas procesam mēs dzirdam Jēzus autoritāti  (Jāņa 18:20-21, 23, 36-37; 19:11). 

Beigās Viņš saka:  “Viss piepildīts” (Jāņa 19:30), atdodot Savu garu Dievam.  Viņš ir izpil-  dījis to 

uzdevumu kā dēļ Viņš tika sūtīts: izpostīt ļaunās varas darbu, sagādāt cilvēkam atpakaļ ceļu pie svētā 

Dieva.  

 

     Lieldienu rīts staro ar Pestītaja gaismu.  Pasaules gaisma – Jēzus Kristus – ir augšāmcēlies! 

Jēzus Kristus ir uzvarējis nāves varu.     

 

     Cilvēks, kas padevies Dievam, caur Jēzu Kristu, ir kļuvis par jaunu radījumu (Ef 4:21-25). Kā Svētais 

Gars darbojās uzmodināt Jēzu Kristu, tā Viņš darbojas atdzimuša, svēta cilvēkā lūgšanās.  Svētais Dievs, 

caur svēta cilvēka lūgšanām, dara brīnumus. 

 

     Tad, cik man būs vēl dienu, Lai Jēzus dziesma skan! 

     Es dziedāšu to vienu, Nav citas dziesmas man: 

     Lai cits smeļ citā akā un vaiņagus sev vij, 

     Bet lai par mani saka:  Šis ar pie Jēzus bij!  (195)  

                                                          Roberts Bērziņš             

 

Mīļā draudze! 

          Novēlu katram Priecīgas Lieldienas!   Pateicos par Jūsu līdzdalību draudzes darbā.        
Paturēsim mūsu Archibīskapi Laumu Zušēvicu savās lūgšanās, ka arī Prāvestus Gunāru 
Lazdiņu un Anitu Vārsbergu-Pāžu. 

          Paldies par Jūsu sirsnību un lūgšanām par mani un manu ģimeni. 

2017. g. 16. aprīlī                                                          Jēzus Kristus mīlestībā,  māc. Ieva  
 

 

      

 



  Visu dzīvi mums ir jabūt gataviem reformēties 

 

Šis gads ir Lutera Reformācijās 500. jubilejas gads.  

Luters negribēja dibināt jaunu Baznīcu, bet viņš redzēja ka ir 

nepieciešamas izmaiņas, jo sajuta, ka Bazņīca vairs nerīkojas pēc Dieva 

Vārda un Kristus mācības. Arī mums ir jābut stipriem ticībā un 

jauzdrošinās runāt par tēmām, kurās ir vajadzīgas maiņas. Tā mēs 

varam veicināt reformas mūsu Baznīcas dzīvē, lai kalpošana arvien būtu Dievam par godu un mūsu 

līdzcilvēkiem par svētību. 

“Dievs saka: “Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu – to es jums došu!” (Ech 36:26) 

Lai Dievs mūs svētī un pasargā un dod mums spēku un saprašanu, lai varam Viņam kalpot pēc Viņa 

prāta!  

                                                                 Pēteris Vīgants 
                                                          Virsvaldes laicīgais viceprezidents 
 

 

 

Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde – 2017 

Draudzes priekšnieks  Vilnis Ore   215-353-0507 
Draudzes priekšnieka vietnieks Andrejs Liziņš   610-286-9554 
Sekretāre Baiba Vasys   610-688-3125 
Sekretāres vietniece Andra Zvārgulis  610-458-5274 
Kasieris Juris Baidiņš   302-478-7065 
Kasiera vietniece Ruta Ore   610-287-3845 
Īpašuma pārzinis Ivars Mežgailis   610-277-8072 
Īpašuma pārziņa palīgs Andris Mežgailis  610-277-8072 
Mantzine Ilze Wakeley    610-783-0605 
Informācijas nozare Mudīte Jansons  610-647-8162 
 
Ārpus valdes – nodevu pārzinis Harry Eckerson   610-647-2589 
 
Revizijas komiteja  Pēteris Āns, Silvija Mežgailis, Olafs Rozentāls 
 
Pērminderu koordinatore  Māra Buks    610-383-5972 
Dāmu komitejas priekšniece Baiba Akkerman   856-489-1615 
Skolas administrātore Silvija Mežgailis  610-277-8072 
 

Draudzes Ziņas – Mudīte Jansons un Andra Zvārgulis 

  



 

 

                  
 

Pavasara  Talka 22. aprīlī 9’os no rīta 
 
Uzposīsim baznīcas īpašumu!  Darbu ir daudz, un ik katrs ir mīļi lūgts nākt palīgā 
sestdien, 22. aprīlī.  Plānotie darbi ir pagalma sakopšana, nokritušo koku sagriešana, zaru sasmalcināšan, 

telpu tīrišana un citi darbi.  
 
Tuvākā informācija: Ivars Mežgailis  610-277-8072 

 

 

                                             IERAKSTI  KALENDĀRĀ  
 

Ceturtdien 4. maijā -  BALTO  GALDAUTU SVĒTKI 

 

Atzīmēsim Latvijas otro dzimšanas dienu – neatkarības atjaunošanu 1991. gada 
4. maijā.  Baltā galdautu svētku ideja ir pavisam vienkārša :  sanākt kopā pie skaisti klāta balta galda, 
atcerēties un pārdomāt ko mums nozīmē būt latviešiem gan šeit, gan Latvijā. Sanāksim mēs arī kopā 
mūsu baznīcā ceturtdien 4. maijā lai kopīgi atzīmētu šo Latvijas otro dzimšanas dienu.  Pulcēsimies 4 os 
sadraudzības stundai un baudīsim kopīgu maltīti 5:30. 
Visi mīļi gaidīti 
 

Māc. Siliņa Stipendijas fonda izloze 
 

Māc. Jāņa Siliņa Stipendijas Fonda mākslas darba izloze notika Draudzīgā Aicinājuma sarīkojumā 
5. februārī. Latvijas dzintara kolāžu laimēja Gunta Melbārdis 
 
Fonds šogad izlozē ieņēma $950. Šo vasaru 1 mūsu skolas absolvente  –  Emīlija Liziņs apmeklēs 
Gaŗezera vasaras vidusskolu, kur viņa mācīsies 3. klasē.    
  
Pagājušā vasarā Gaŗezera vasaras vidusskolu – GVV  apmeklēja 2 mūsu skolas absolventi, 
Nilss Jansons un Emīlija Liziņš. Fonds katru skolnieku atbalstīja ar $600.  
   

                        Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem !                       Mudite Jansons 
 
 

 
Sveicam aprīlī un maijā dzimušos draudzes locekļus un vēlam Dieva svētību ! 

 
Aprīlī: Aivars Celmiņš, Inta Eckerson, Pēteris Eckerson, Ināra Gerliņš, Vija Jones, Maiga Krams,  
  Silvija Mežgailis, Māra O’Brien, Sarma Rozentāls, Saule Zarevics 
 
Maijā: Jānis Ansons, Edgars Bērziņš, Brigita Foldats, Skaidrīte Hāgelis, Juris Jansons, Austra Mežaraups, 
  Inese Mikus, Anita Pauksts, Renāte Pauksts, Mudīte Pizzini, Velga Rukuts, Marita Šnore, Adeline Teteris,   
  Andris Zvārgulis  



 

 

 

                                          Talantu Vakars 

2017. g. 29. aprīlī, pulksten  6’os vakarā 
Baznīcas sarīkojuma telpās 

 
Vakariņas un talanta pārsteigumi 

Ieeja $15.00, bērniem  pa brīvu 
 

Lūdzu piesakaties ar talantu devumu- 
215-353-0507 jeb Vilnis.ore@verizon.net 

 

Ienākums par labu draudzes darbam ! 

  
 
 
 
 Vilmingtonas stūrītis 
 

Pagājušie notikumi 
Svētdien, 26. martā, dievkalpojums bija pulcinājis 16 dievlūdzējus, māc. Ievu un ērģelnieci 

Mudīti ieskaiot kopā 18.  Pēc Dievkalpojuma baznīcēni pulcējās pie pašu sarūpēta kafijas galda. 

Ziedus uz altāra uzlika Vija Jones savu vecāku - Leontīnes un Jāņa Melbārdis piemiņai. 

Gaidāmie notikumi 
Latvian American Shipping Line nākamajam sūtījumam savāks pakas Baidiņu mājās sestdien, 
20. maijā.  Pakas var pievest arī ātrāk.  
 
        Nākamais Dievkalpojums ar dievgaldu un kafijas galdu Vilmingtonā paredzēts 
                                               svētdien 21. maijā 
                                                                                       

                                                                  Andrejs Baidiņš 
 

Latvian American Shipping Line savāks pakas Sv. Jāņa draudzes īpašumā 

      sestdien 20. maijā plkst 1 os pēcpusdienā 

mailto:Vilnis.ore@verizon.net


UTENIS  

  
  

  

Filadelfijas Sv. Jāņa Draudze rīko UTENI (“Rummage Sale”) 

sestdien, 20. maijā plkst. 8:00 - 2:00 

  

Lai Utenis labi izdotos, nepieciešams draudzes locekļu un labvēļu atbalsts. Lūdzu iztīriet Jūsu 

skapjus, garāžas, noliktavas, mantu un rotaļlietu kastes utt. un atvediet mantas uz 

draudzes namu.  

  

Mantas var nolikt sarīkojumu zālē ar klāt pievienotu zīmi – UTENIM 

.  

. Lūdzu nevediet datorus, monitorus, televizorus, drēbes vai lielas mēbeles. 

Ja vajadzīga palīdziba ar mantu transportu, lūdzu sazinaties ar 

 Intu (610-647-2589) vai Vilni (215-353-0507)   

          Nepārdotās mantas tiks ziedotas tālāk citai labdarības organizācijai.  

  

Mums ļoti vajaga Jūsu palīdzību un mēs aicinam Jūs nākt palīgā 19. un 20. maijā  - 

           cenot, kārtot un pārdot mantas.  Paldies par Jūsu atbalstu!  

  

Māra Buks                                                                                                     Inta Eckerson 

610-383-5972                                                                                                610-647-2589 

maritebu@verizon.net                                                                                                     

ieckerson@hotmail.com         

  

mailto:ieckerson@hotmail.com


 
Ziedojumi draudzes darbam – 2017. g.  29. janvārim – 28. martam 
 

Apkārtrakstam : $30. 

  Skaidrīte Hāgelis  
   
Draudzes Darbam : $1265. 
   Līdz $51 

Juris Baidiņš, Ivars & Ilze Benks,  Edgars Bērziņš, Dace Gluskin 
    $100. - $150 

Ilze Reķis-Bērziņš, Roberts & Dagnija Rūsis, Ligita Stubis, Baiba Vasys 
    Līdz $700 

Anonīms  
 
Telpu tīrīšanai:  $200. 

  Juris & Mudīte Jansons, Ojārs & Ruta Ramanis 
 
Arvīda Mežgaiļa 95. gadu  jubilejai - $600. 

 Radi un draugi. 
 
Thrivent -  ziedojums mūsu draudzei kā nozīmētai labdarības organizācijai - $62. 

Ilze Benks, Andrejs Lizins 

 
Lucijas Blatchens piemiņai - $125  
Ināra Gerliņš, Andrejs & Astrīda Liziņš 
 
Inta Grasis piemiņai - $1105. 
Anthony & Carol DiColli, Mary Gallagher, Maureen Hayburn, Kristen Mervine, Robert & Kathleen Mervine, 
Michael & Karen Mitchell, Fiore & Lisa Stabilo, Karen Stanczak, Lynn Finelli & David Swerdlow,  
Overbrook Golf Club 

  
Alma Rītiņš piemiņai – $25. 
Edward Warner 
 

                                                                       
 
NODEVAS  draudzes locekļiem – strādājošiem  - $380. 
 
                                                 nestrādājošiem -  $200 
 
                                                   studentiem - ziedojums 
                                                                         
 
 
                                                  
                                                                         Paldies visiem ziedotājiem ! 
                                                                        Juris Baidiņš, kasieris 



 

 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 
Church Board Elections.   Church Board elections were held at the Congregation’s annual General Meeting   

in February.  You may want to note that Vilnis Ore was reelected to an additional one-year term as Board 

President. Baiba Akkerman continues to lead the Ladies’ Committee.   

 

Easter Lilies.   Easter lilies ($8.00 each) can be ordered by signing the list by the Church bulletin board or by 

calling Mudite Jansons at 610-647-8162.  The lilies will be used to decorate the Church for Easter.  After the 

Easter Service, you can take your flowers home or leave them at the Church.  

 

Spring “Spruce-Up”.  There is always a lot to do to keep our buildings and grounds in good shape.  So we 

would be grateful for any help you can give on our next major “spruce-up” day on Saturday, April 22, starting 

at 9 o’clock.  As always, there will be a hearty lunch to be enjoyed in good company.  

 

Talent Show.  On Saturday, April 29 at 6 o’clock, we will have our first ever Talent Show.  We are still looking 

for additional talent to present – whether “serious” talent or talent of a more light-hearted nature.  For a $15 

contribution (but free for children), you will enjoy dinner and a fun evening.  If you have a talent to contribute, 

please call Vilnis Ore at 215-353-0507. 

 

Flea Market.  We will be holding a flea market at the Church on Saturday, May 20, from 8 A.M. to 2 P.M.   

This is a good opportunity for all of us to free up space and donate seldom used items while benefiting the 

Church budget.  Please bring your donated items (marked “Flea Market”) to the Church. Small furniture that 

can easily fit in a car may be donated.   But we will not be selling any clothing, computers or monitors.  If you 

can help with set-up or sales, please contact Inta Eckerson at 610-647-2589.  

 

_____   *   ____   *   ____   *   ____   *   _____ 

 

With deep sorrow, we note the passing of Congregation member 

 

Inta Grasis  (June 17, 1929 – March 3, 2017) 

 

We extend our heartfelt sympathy to her family and friends. 

 

 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

Worship Services and Special Events 

April 2017 – May 2017 

Please see special times for Holy Thursday, Good Friday and Easter 

             
 

  
 

 
 

 

 

April 2 
 

 English Service with Holy Communion at 11 A.M. 

 

April 9 

 

 Palm Sunday Latvian Service with Holy Communion and 

induction of the new Church Board at 11 A.M. 

 

 

April 13 

 

 Holy Thursday Latvian Service with Holy Communion           

at 2 P.M.                

 

April 14 

 

 Good Friday Latvian Service with Holy Communion 

 at 7 P.M.  

 

April 16 

 

 Easter Sunday Latvian Service at 8 A.M. followed by 

Breakfast in the Church Hall  

 

 

April 23 

 

 Latvian Service at 11 A.M. 

 

April 30 

 

 Latvian Service at 11 A.M.  

 

 

May 7 

 

 Latvian Service with Holy Communion at our Church         

at 11 A.M.    
 Latvian Service in Wilmington, DE at 3 P.M. 

 

 

May 14 

 

 Latvian “Family Day” (Mothers’ Day) Service at 11 A.M.  

 

 

       May 21                                

 

 Latvian Service with Holy Communion 

 Latvian School’s Year-End Celebration   

 

 

May 28 

 

 

Early June:    

 

 Memorial Day Weekend – NO SERVICE at our Church  

 

 

There will be an English Service with Holy Communion on June 4. 

There will be an Ecumenical Latvian Service on June 11 to commemorate 

those who were deported to Siberia in 1941. 

 


