
KRISTUS  EV. - LUTERISKĀS  LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS  2017. GADA MAIJAM 

Kad stādam kokus, tad kam? 

Piemiņai. Paaudzēm, kuras aizgājušas pirms mums un paliek Dieva mierā. 
“Un viņi ņēma viņu kaulus un apraka tos Jabešā zem tamariska un gavēja septiņas dienas.” 

I Sam. 31:13 

Cerībai. Paaudzēm, kuras dzims pēc tam, kad paši būsim piemināmi. 
 Tā saka Dievs Jeremijam: "Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu 

piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām." Jer. 1:5 

Dievam par slavu. “Neviens no mums nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja 
dzīvojam, mēs dzīvojam Kungam, un, ja mirstam, mēs mirstam Kungam. Tātad – vai nu 

dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Kungam.” Rom. 14:7-8 



Nākošie dievkalpojumi un citi notikumi 

Trešdien, 1. maijā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda.(Paredzēta fotogrāfešanās) 

Svētdien, 7. maijā plkst. 11:00, dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Kungu gatavotas “super”   
             pusdienas ar jautru pieskaņu. 

Svētdien, 14. maijā plkst. 11;00, dievkalpojums ar dievgaldu, kuru vadīs prāv. emer. Dr. Fritz.T.  
     Kristbergs. Mūsu mācītājs kopā ar archibīskapi Laumu Zušēvicu  
     dosies komandējumā uz Namibiu, Āfrikā.  

Otrdien, 16. maijā plkst 19:00, Draudzes padomes sēde 

Svētdien, 21. maijā plkst.11:00, Ģimenes dievkalpojums ar nodarbībām bērniem. 

Trešdien, 24. maijā plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda. 

Sestdien, 27. maijā plkst. 9:00,  Baznīcas uzpošanas talka 

Svētdien, 28. maijā plkst. 11:00, Iesvētes dievkalpojums ar dievgaldu (Iesvētīs Aleksandriju Gurman    
      un Katrīnu Kānbergu) 

Otrdien, 30. maijā plkst. 12:00  Dāmu komitejas sēde baznīcas lejas zālē. 
    19:00   Dugas sanāksme 

Svētdien, 4. jūnijā plkst. 15:00,  “ Dziediet tam Kungam” - gadskārtējais koncerts. Sekos draudzes  
     60 gadu pastāvēšanas svinības baznīcas lejas zālē. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. gada 12. marta līdz 9. aprīlim) 
Dāmu komitejai: $ 20.- Dz. Suškovs (Bērniem Latvijā). Svētdienas skolai: $ 20.- Dz. Suškovs. 

********************************************************************************************************************************************************** 
Dāmu komitejas ziņas 
Pateicība visiem, kas atbalstīja Dāmu komitejas rīkotās Lieldienu brokastis. Sirsnīgs paldies Dāmu 
komitejas loceklēm, kas, kā vienmēr, tik rosīgi darbojās un kas atkal bija sagatavojušas ļoti garšīgus 
ēdienus.  Nākošā D. K. sēde ir paredzēta otrdien, š. g. 30. maijā plkst. 12:00 baznīcas lejas zālē. 
Astrīda Grinvalds. 

*********************************************************************************************************************************************************. 

Šinī gada laikā visur notiek pavasara tīrīšanas darbi, tiek organizētas talkas .... 
           MŪSU BAZNĪCAS UZPOŠANAS TALKA IR PAREDZĒTA 

                 SESTDIEN, š. g. 27. MAIJĀ PLKST. 9:00 
Visi draudzes locekļi, dāmas un kungi, jaunāki un vecāki gados, ir lūgti piedalīties 
šī gada tīrīšanas un labošanas darbos mūsu baznīcas iekšpusē un ārpusē. 

Daudz kas ir, ko darīt. Vēlams katram paņemt līdzi kādus darba rīkus, spaini, lupatas!  
Gaidīsim daudzus. Pēc paredzētiem darbiem sekos uzkodas, kafija un tēja. 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“VAKARĒT” 
Šī vārda nozīmi apskatījos 1953. gadā Stokholmā izdotajā Latvju Enciklopēdijā un atradu šādu 
izskaidrojumu : Vakarā palikt ilgāk nomodā, lai pulkā strādātu rokdarbus vai ko citu. 

Vakarētājas.  
Šāda rokdarbu grupa Hamiltonā darbojas jau 
kopš 1960. gada. Pateicoties Dzidrai Suškovai, 
kas ir saglabājusi daudz foto uzņēmumus no 
draudzes aktivitātēm, varējām pagatavot šo 
“atmiņu kolāžu”. Tur varat redzēt fotogrāfijas no 
1960. - 2017. gadam. Centra melnbaltajā bildē 
redzat māc. E. Pavasari turot balto altāra sedziņu 
kopā ar darinātājām—vakarētājām. Sedziņa tika 
pabeigta un iesvētīta 1970. gadā. Tās 
mākslinieciskos musturus bija veidojusi Dzidra 
Majoriņa. Pēc tam katrai no grupas 14 
darbiniecēm tika dots viens mēnesis laika, lai 
izšūtu sedziņas norādīto daļu. Šī sedziņa tiek 
lietota vēl šodien greznojot mūsu altāri nosacītajā 
baznīcas gada laikā.To redzēsim  līdz 
Vasarsvētkiem, kad sedziņas krāsa tiks mainīta 

uz sarkanu. Baznīcas lejas zālē varat apskatīt šo izlikto kolāžu. 

********************************************************************************************************************************************************** 
Sakarā ar mūsu draudzes 60 gadu pastāvēšanas atceri, š. g. 4. jūnijā, 

sniedzam lasītājiem pagātnes pārskatu: 

Hamiltonas ev. - lut. latviešu draudze 

Jau 1947. gadā, bet ievērojami vairāk 1948. gadā Latvijas izcelsmes bēgļi sāka iebraukt Kanadā un 
apmesties Hamiltonā. Daudzi tika nodarbināti tekstilrūpniecībā, daudzi lielajās dzelzs fabrikās 
“Stelco” un “Dofasco”.  Svētdienās cilvēki uz dievkalpojumiem pulcējās tai laikā sauktajā Sv. Paula 
luterāņu baznīcā, kur vācu izcelsmes mācītājs Fredis Millers labprāt uzņēma latviešu luterāņus un arī 
izpalīdzēja viņiem ar dažādiem pakalpojumiem, kā atrast dzīvokli, darbu u.t.t.                                                
1949. gada sākumā māc. A. Gaudiņš, strādādams fizisku darbu Petavavas spēkstacijā ( Hydro 
Petawawa ), reizi mēnesī atbrauca uz Hamiltonu un noturēja dievkalpojumus latviešu valodā.                             
1949. gada vasarā māc F. Millers stājās sakaros ar luterāņu sinodes Kanadā vadību un ieteica, kaut 
vai uz laiku uz Hamiltonu sūtīt kādu latviski runājošu mācītāju. Tā Hamiltonā ieradās prāvests Alfreds 
Skrodelis.                                                                                                                                          
1950. gada oktobrī tiek veikti priekšdarbi veidot atsevišķu latviešu ev.- lut. draudzi Hamiltonā, bet tad 
sākās šķelšanās Hamiltonas latviešu sabiedrībā. Daļa bija atstājusi Sv. Paula baznīcu, un 
dievkalpojumus latviešu valodā sāka noturēt Trīsvienības baznīcas telpās (mūsu patreizējā baznīcā).          
1951.g. 25. februārī prāv. A.Skrodeļa un prof. P. Ķiķaukas vadībā nodibināja Hamiltonas latviešu ev.- 
lut. draudzi ar īrētām telpām Trīsvienības baznīcā.   233 draudzes locekļi pārnāca uz šo nupat 
nodibināto draudzi.                                                                                                                               
1951.g. maija beigās šai draudzei par mācītāju tiek uzaicināts mācītājs Eduards Pavasars no 
Vinipegas.        Turpinājums nākošajā lapas pusē ..... 
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1951.g. jūlijā darbu Sv.Paula baznīcā, kā asistents māc. F. Milleram, uzsāk māc. Arturs Voitkus.              
1954. g. nodibinās Kristus luterāņu draudze ar māc. A. Voitkus un 331 latviešu draudzes locekļiem.          
Dievkalpojumi šai draudzei tiek noturēti Sv. Paula baznīcā.                                                                                                                    
1957. g. 17. martā notiek abu latviešu draudžu apvienošanās. Pilnsapulcē piedalās 80 draudzes 
locekļi no Kristus ev. - lut. draudzes un189 draudzes locekļi no Hamiltonas latviešu ev. - lut. draudzes.          
Jaunā draudze tiek nosaukta “Kristus latviešu evaņģeliski luteriskā draudze Hamiltonā” un par tās 
mācītāju ievēl māc. Eduardu Pavasari. Māc. E. Pavasars vadīja draudzi līdz 1975. gada beigām, kad 
pēkšņi mira traģiskā nāvē.                                                                                                                                                                                                                          
1976. gadā viņa vietā tiek aicināts māc. Kārlis Kuškevics, kurš vada draudzi līdz savai pēdējai mūža 
dienai 1987. g. 7. maijam.                                                                                                                                  
1987. g. 8. decembrī draudze aicina māc. Ivaru Gaidi uzņemties draudzes vadību un viņš to turpina 
līdz savai aiziešanai pensijā, 2012. g. decembrī.                                                                                                   
Ar 2013. gada 1. aprīli draudze aicina tagadējo mācītāju, prāv. emer. Dāvi Kaņepu uzņemties 
draudzes aprūpi, ar viņu slēdzot kontraktu uz 3 gadiem.                                                                               
2016. gada 13. martā mācītājam D. Kaņepam tika piedāvāts beztermiņa darba līgums mūsu draudzē, 
kuru viņš pieņēma.  

Pēc pieejamiem datiem, visaugstākais iesvētīto draudzes locekļu skaits draudzē bijis 1959. gadā - 
714, arī vēl 1975. gadā draudzes locekļu skaits bija 712, bet līdz 1983. gadam, tas bija noslīdējis uz 
600.  2002. gadu draudze sāk ar 382, bet ar 2013. g. novembri draudzes locekļu skaits jau ir sarucis 
uz 236. Patreizējais (ar 2017. g. aprīļa mēnesi) draudzes locekļu skaits ir 208. 

Par šo baznīcu. Baznīca tika celta 1910. gadā.  2010. gadā atzīmējām baznīcas 100 gadu atceri ar 
speciālu dievkalpojumu uz kuru, bez sinodes pārstāvjiem, tika aicināti visi, kas šo baznīcu bija kādreiz 
apmeklējuši. Hamiltonas ev. - lut. draudze sāka īrēt telpas saviem dievkalpojumiem 1951. gadā.   

1958. gada, 19. oktobrī, kad jau abas Hamiltonas latviešu draudzes bija apvienojušās, Kristus ev.- lut. 
latviešu draudze Hamiltonā nolēma nopirkt šo baznīcu par $ 60,000.- Kan.                                                   
Oficiālie pirkšanas dokumenti tika parakstīti 1958. gada 29. oktobrī. Kopš tā laika baznīcā ir izdarīti 
daudz un dažādi uzlabojumi un remonta darbi. Katru gadu, mazākais vienu reizi gadā, tiek rīkota 
baznīcas uzpošanas talka, kurā piedalās labs skaits draudzes locekļu.                                                        
Kā dāvanu baznīcas ēkai uz tās simtgadi draudze atjaunoja oriģinālos logus Viktorijas ielas pusē.        
Viena rūts no orģinālajiem logiem tika nosūtīta uz Latviju, LaPa muzejam. Otra rūts tika ierāmēta un 
ar paskaidrojumu atrodas baznīcas trepju telpā, ceļā uz “torņa telpu”.     

Informācija un dati šim pārskatam ņemti no pieejamiem materiāliem baznīcas archīvā. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu e-pasta
adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392.

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā.
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc. rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113.
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com
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