
                     KRISTUS EV. - LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
                                  APKĀRTRAKSTS 2018. GADA JANVĀRIM

SAVS LAIKS...
...savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt.  Sal. māc. 3:3b

Ko lai noplēš? 

Ko lai uzceļ?

Noplēst vieglāk. Lai celtu – vajadzīgs plāns.

Noplēst ātrāk. Lai celtu – vajadzīgs krāns.

Kur to krānu ņems? Kurš par plānu lems?

Gaiziņkalnā reiz pret debesīm slējās skatu tornis. To gadiem ilgi rāmi 
cēla, taču pirms to varēja pabeigt, torni slēdza nedrošības dēļ. Tad, 
vienā sērīgā decembra dienā to uzspridzināja. Gadu ilgais darbs dažu 
sekunžu laikā noplēsts.

14. decembrī bija pagājuši 5 gadi kopš skatu torņa vietā atradās 
gruzdējoša gruvešu kaudze. Tos savāca. Par 9600 Latu samaksu. 
Tagad kalna virsotnei vēl vien zaļš placītis. Tur varbūt sliesies jauns, 
nevis ķieģelēts, bet metala un stikla konstrukcijas tornis ar liftu, 
vītņveida kāpnēm un vairākiem skatu laukumiem. Varbūt.

Par jaunu torni domā. Rīkoja konkursu. Iesniegti 48 plāni. Tos izvērtēja žūrija. Virsotnē 0,7 hektāra 
zemes uzdāvināja valstij – tautai. Ļoti patriotiski! Lai gan ir plāns, Gaiziņkalna virsotne joprojām gaida 
uz savu ceļamkrānu.

Skatoties uz priekšu, mūsu liktenis un nākamais dzīves posms piederēs ANNO DOMINI 2018. Vai 
šajā gadā atradīsim ceļamkrānu Tavā sapņu un cerību virsotnē?

Varbūt tur atrodas kaut kas tāds, ko vispirms būtu jānoplēš. Jo arī tam ir savs laiks. Lai vēlāk rastos 
laiks tur kaut ko celt. Grēks piezemo. Ticība paceļ.

Skats no torņa ir plašāks. Skatītājs spēs vienā acu metienā apzināt plašāku teritoriju. Draudzei arī 
vērtīgi pacelties, pāri aizņemtības biezoknim ieraudzīt plašo pasauli. Un tur atrodošas iespējas.

Bet vispirms ir vajadzīgs plāns. Un ceļamkrāns.
**********************************************************************************************************************************************************    

      MUMS ZUDUŠIE
TEODORS JANSONS

        Dzimis 1923. gada 15. novembrī, Talsos – miris 2017. gada 21. novembrī Stoney Creek
Apglabāts Woodland kapos 11. decembrī.

**********************************************************************************************************************************************************

  Kristus draudzes padome un mācītājs vēl draudzes locekļiem un labvēļiem
                                               tuvumā un tālumā
       GAIŠUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKUS UN SVĒTĪGU 2018. GADU!
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                                 NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdien, 31. decembrī  Vecgada vakara dievkalpojums mūsu baznīcā nenotiks.

Svētdien, 7. janvārī plkst. 11:00  Dievkalpojums ar dievgaldu. Dievkalpojumu vadīs prāvests  
     emer. Dr. Fritz T. Kristbergs.

Trešdien, 10. janvārī plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda. Redzēsim un dzirdēsim māc. I. Paiča 
       pirmo referātu, lasītu LELBA’s sinodē, Niagarā. Visi gaidīti!

Svētdien, 14. janvārī plkst. 11:00  Dievkalpojums laju vadībā

Otrdien, 16. janvārī plkst. 12:00  Dāmu komitejas sēde;   plkst. 19:00  Draudzes padomes sēde

Svētdien, 21. janvārī plkst. 11:00  Dievkalpojums ar dievgaldu. Dievkalpojumu vadīs prāvests emer.   
     Ivars Gaide. Pēc dievkalpojuma lejas zālē filmas izrāde: “Vārpa - apsolītā zeme”, 
                                           stāsts par latviešiem, kas 1900os  gados izceļoja uz Brazīliju. 
                                                                Ieeja pret ziedojumiem par labu “Latvieši Pasaulē muzejam”.

Trešdien, 24. janvārī plkst. 11:00  Ticības celsmes stunda. Redzēsim un dzirdēsim māc. I. Paiča  
        otro lekciju “Neveiksmīgas reformas pirms un pēc Lutera”.

Svētdien, 28. janvārī plkst. 11:00  Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma ārkārtas draudzes padomes  
        sēde, lai pārskatītu revidēto satversmi.
                                                        
********************************************************************************************************************************************************

PAR MĀCĪTĀJU INDULI PAIČU ........
Māc. I. Paičs dzimis 1979. gada, 25. februārī, precējies,
sieva Inese, dēls Dāvids. 1997. gadā beidzis Rīgas 
Valsts 1. ģimnāziju.  LELB augstāko teoloģisko izglītību 
ieguvis Lutera akadēmijā 2002. gadā, humanitāro 
zinātņu bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē - LU 
Teoloģijas fakultātē 2001. gadā. Ordinēts 2001. gada 30. 
aprīlī. Patreiz kalpo kā viens no trim mācītājiem Rīgas 
Lutera draudzē. Paralēli ir LELB Teoloģijas komisijas 
vadītājs un ņem aktīvu lomu daudzās citās jomās 
reliģiskā laukā. Rīgas Lutera draudze ir lielākā luterāņu 

draudze Latvijā un draudzē sastāv aptuveni 5500 draudzes locekļi. Draudzes dzīve ir aktīva un 
daudzveidīga, kur bez regulāriem dievkalpojumiem notiek daudz dažādas aktivitātes. LELBA’s XV 
sinodē 2017. g. oktobrī, Niagarā, māc. I. Paičs bija aicināts nolasīt vairākus referātus. Divas māc. 
Paiča lekcijas dzirdēsim Ticības celsmes stundās, trešdien, 2018. g. 10. un 24. janvārī lejas zālē.
**********************************************************************************************************************************************************
Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2017. gada 19. novembra līdz 10. decembrim)
Baznīcas remontiem: $ 50.- M. Jēkabsons, $ 100.- R. Tērauds.   Gitas Zandbergas 
piemiņai: $ 50.- A. Ansons.    Svētdienas skolai; $ 20.- Dz. Suškovs.
**********************************************************************************************************************************************************
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NO ROKAS ROKĀ ......
Izskatās, ka Anniņa ar Jancīti ir sapakojušies un ir gatavi doties atvaļinājumā,
 bet gluži tā nav. Viņi bija lieli palīgi salikt visus saziedotos pārtikas produktus 
kastēs un plastikas maisiņos sūtīšanai uz MISSION SERVICES izdalīšanas 
punktu. Pirmdienas rītā, 11. decembrī ieradās transporta automašīna un 
savāca visu, sākot ar Rīgas šprotēm un beidzot ar tūbiņām zobu pastas.
Sūtijumā varēja atrast visdažādākos konzervus, zupas, saknes, šķinķi, zivis, 
un daudz ko vēl citu. Tāpat bija dažāda veida makaroni un brokastu “sereāļi”    
Kāds bija atnesis pāri zilus bērna cimdiņus. Arī tie noderēs kādam puišelim 
vai meitenītei. MISSION SERVICES pārstāve bija ļoti pateicīga un droši vien, 
kā iepriekšējos gados, viņu vadība atsūtīs mūsu draudzei pateicības vēstuli. 
DUGA’s vārdā gribu pateikties ikvienam, kas piedalījās šai akcijā ar savu 
devumu un esmu pārliecināts, ka mūsu dāvanas noderēs un iepriecinās 
daudzus trūkumā nonākušas ģimenes šai Svētku laikā.

                                       Vēlreiz visiem sirsnīgs paldies !

**********************************************************************************************************************************************************

   

JŪS ESAT IELŪGTI UZ  KUNGU GATAVOTĀM PUSDIENĀM 2018. GADA 6. MAIJĀ.  
**********************************************************************************************************************************************************

MELNS  “ROYALE”  FLĪĢELIS.......
Pateicoties mūsu bijušajam mācītājam Ivaram Gaidem, 
mēs šodien esam gandrīz jaunu klavieru īpašnieki. Ar 
māc. Gaides starpniecību dabūjām zināt, ka Astra Ikše - 
Vītola, kura nesen zaudēja abus Toronto dzīvojošos 
vecākus, (pati viņa jau ilgākus gadus dzīvo Latvijā) 
piedāvāja bez maksas 5 pēdu lielo “Baby Grand Piano”. 
Viņas vēlējums bija, lai klavieres nokļūtu kādas latviešu 
draudzes īpašumā. Pēc pārbaudes, atrodot klavieres ļoti 
labā stāvoklī piedāvājumu pieņēmām. Tās tika atvestas 
uz mūsu baznīcu un novietotas altāra telpā, esošo 
klavieru vietā. Lai flīģeli būtu iespējams vieglāk pārvietot, 
iegādājamies tā saukto “dolly” - platformu ar lielākiem 

ritenīšiem uz kura “sēž” flīģelis. Izmaksa $ 1,000.-  Pateicoties vienam anonīmam ziedotājam 
un draudzes kora kasei, šie izdevumi tika segti. Varbūt par godu Latvijas simtgadei dzirdēsim 
kādu izcilu mākslinieku!
**********************************************************************************************************************************************************
Pateicība
Ženija Moruss pateicas mācītājam Dāvim Kaņepam, Dāmu komitejai un visiem, kuri viņu 
apsveica 96. dzimšanas dienā.
**********************************************************************************************************************************************************
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Dāmu komitejas ziņojums:
Mīļš paldies visiem, kas apmeklēja Dāmu komitejas rīkoto Ziemassvētku tirdziņu. Liels paldies visām 
DK darbiniecēm, kas bija sagādājušas mantas bagātīgajai loterijai, izcepušas garšīgas piparkūkas, 
cepumus un sagatavojušas siltas pusdienas. Gribam ziņot, ka no saviem ieņēmumiem esam 
nolēmušas ziedot minētām organizācijām: 
“Canadian Lutheran World Relief” (CLWR) - $ 500.-;  
“Waterloo Lutheran Seminary - Wilfrid Laurier University” - $ 500.-;  
“St. Patrick’s Soup Kitchen” (Katoļu draudzei - pāri ielai no mūsu baznīcas) - $ 500.-   
“Rīgas Zupas virtuvei”, Latvijā - $ 500.-.
Laipni ielūdzam visus uz Draudzes eglīti 2017. gada, 30. decembrī, baznīcas lejas zālē, tūlīt pēc 
Svecīšu koncerta (kas sākas plkst. 16:00). Būs siltas pusdienas - cena $ 20.00. Uz pusdienām 
lūdzam iepriekš pieteikties pie Astrīdas Grinvaldes, zvanot 905.335.9819 jeb pierakstoties uz lapiņas 
baznīcas lejas zālē.
Nākošā Dāmu komitejas sēde 2018. gada, 16. janvārī, plkst. 12:00
Astrīda Grinvalds.

**********************************************************************************************************************************************************
                                                                                                                                       

  
   BIBLIOTEKA  BAZNĪCĀ  2018.  GADĀ .......

                             ( ne  jau gluži  tāda )

         Gaidīsim vairāk informāciju janvāra mēnesī ....

**********************************************************************************************************************************************************

PAZIŅOJUMS
Mācītājs būs komandējumā darbojoties Annas Ziederes vasaras vidusskolā, Austrālijā no 31.
decembra līdz 24. janvārim mācot ticības mācību, vadot svētbrīžus un dievkalpojumus. Neatliekamas 
vajadzības gadījumā lūdzu sazināties ar draudzes padomes locekļiem. Pateicība apkārtnes 
garīdzniekiem par gatavību izpalīdzēt - vadot svētdienas dievkalpojumus un piedāvājot pastorālo 
atbalstu, ja tāda būtu nepieciešama.

**********************************************************************************************************************************************************

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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