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Uz visu skatīties mīlestības pilnām acīm 
“Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācījis turēt savā 

starpā mīlestību.” (1. Tesaloniķiešiem 4:9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Apsēdos pie baltas lapas un domāju, par ko lai es Tev rakstu. Domas skrēja dažādos virzienos, 
varētu teikt, ka tās ķēra vēju. Līdz kādā brīdī sajutu, ka man Tev jāuzraksta par mīlestību. Jā, par 
to pašu sirds stāvokli, no kura viss top, no kura viss attīstās un kurā viss paliek Dievam tuvu.   
 
Šovasar biju atgriezusies mājās, Latvijā. Šoreiz tas man nebija tikai atpūtas brauciens, tas bija 
vairāk svētceļojums. Ja tu kādreiz esi gājis garus ceļa gabalus, tad tu zināsi, ka svētceļojums 
mijās ar dažādām emocijām – prieku, sajūsmu, skumjām, arī reizēm ar dusmām, nespēku, ko 
rada neērtības, tulznas, nogurums. Bet svētceļojumā tu spēj beidzot pamanīt pasauli sev apkārt un 
tu spēj pamanīt pasauli pašā. Tādēļ svētceļojumā vajag sirds acis. Un tiešām, šoreiz es uz vietām, 
kur gāju, ko redzēju, ko piedzīvoju, skatījos tikai un vienīgi caur sirdi. Skatījos uz kapsētu un 
sajutu saņemto gādību, mīļo rūpes, salauztos mūžus, dienas, kas vadītas no ticības un apņēmības 
un dienas, kas vadītas grūtumā un sāpēs un zaudējumos. Bet pāri visam es tur sajutu mīlestību. 
Skatījos uz jūru un saredzēju spēku, nebeidzamu ritējumu, nebeidzamu krasta pienākšanu pie 
manām pēdām kā žēlastību, bet pāri visam sajutu mīlestību. Skatījos uz lielajām Kuršu kāpām un 
domāju, ko gan tās nav apsegušas laika gaitā. Droši vien veselus ciemus un dzīves. Bet varbūt arī 
tās ir apsegušas visu ar mīlestību. Tādu lielu, dievišķu, neizmērojamu. Skatījos uz koka mājelēm, 
kam aizsisti logi ar dēļiem. Un tā vietā, lai sāktu baidīties vai tur droši, tā vietā, lai nosodītu 
sistēmu un apstākļus, kādēļ tās tādas palikušas, es tās uzlūkoju ar mīlestību un mēģināju sajust, 
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kāds būtu to stāsts  Tā ar mīlestību es skatījos uz patukšajām ielām, kas Latvijā gana uzkrītošas 
palikušas. Ar mīlestību skatījos uz gardu, latvisku maltīti. Uz draugiem, kas man ir Latvijā. Uz 
Tērvetes pasakaino mežu. Uz Ventas rumbu. Ar mīlestību gāju Latvijas dievnamā un sajutu tur 
mīlestības Dievu. Vienīgi man pietrūka mīlestības paskatīties uz vienu situāciju, kas pārbaudīja 
manu pacietības mēru, kad skarbam vārdam es atbildēju ar tikpat noasinātu vārdu. Tagad, 
atskatoties atpakaļ, skatoties uz to ar sirdi, es varu pateikt godīgi, ka brīdis, kad man mīlestības 
aptrūkās, bija sāpīgs un nepatīkams, un galvenais – tas sāka ņemt virsroku pār visu pārējo, pār 
visām skaistajām atmiņām. Iznāk, visur it kā mīlestību redzu, visur it kā mīlestību gribu 
piedzīvot, bet ikdiena, izaicinājumi vienmēr būs pēdējais galavārds tam, cik patiesi manī ir 
mīlestības.  Un kā jau svētceļojumā, tas top par pazemības brīdi, saprotot, cik daudz vēl ar sevi 
jāstrādā, cik daudz vēl patiesībā jāmācās mīlēt.  
 
Kad man ir tas prieks salaulāt kādu jaunu pāri, es vienmēr saku: mīlestība nav par to, ko tu dari. 
Mīlestība ir par to, kā tu dari. Ar kādām sajūtām, ar kādu motivāciju, ar kādu sirds stāvokli. 
Skaisti ir Svētais Augustīns rakstījis: ”Vienu reizi pār visām tev ir dots šis īstais norādījums: mīli 
un dari, ko vēlies. Ja tu klusē, klusē aiz mīlestības. Ja runā – runā aiz mīlestības. Ja kādu izlabo – 
labo aiz mīlestības. Ja piedod – piedod aiz mīlestības. Lai tavas sirds dziļumā ir mīlestības sakne 
– no šīs saknes nevar rasties nekas slikts.”  
 
Paskaties pats uz savu dzīvi. Cik daudz tu saredzi mīlestības apkārt un sevī? Cik daudz ir 
mīlestības siltajās, aizejošajās vasaras dienās un cik daudz mīlestības salnotā rudens rītā? Cik 
daudz mīlestības ir Tavos viedokļos, uzskatos, pasaules redzējumā? Notikumi Šarlotsvillē, 
Virdžīnijā pierāda, cik daudz mums, cilvēkiem, vēl jāmācās par mīlestību. Cik daudz mīlestības 
ir tad, kad pašam jāuzdod kaut kāda ērtība, kaut kāda sava taisnības daļa, kaut kāds savs labums? 
Cik daudz mīlestības ir tad, kad paņemu maizi rokās un to svētīju ar pateicību un spēju maizē 
vien visu dzīvību saredzēt, neilgojoties, neprasot, nesagaidot vairāk? Cik daudz manī ir 
mīlestības, kad gribas norobežoties vai tieši pretēji – visiem uzspiest savu viedokli? Cik daudz ir 
mīlestības, kad tā pārbauda mani nesagatavotu? Kad no teorijas, no skaistiem vārdiem esmu 
pielikts pie ikdienas situācijām.        
 
 Pāvils saka, ka “par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācījis 
turēt savā starpā mīlestību”. Cik labi būtu, ka Pāvils par mani tā varētu teikt. Varbūt arī par Tevi. 
Par visu mūsu draudzi. Ka mums nevajag atgādinājumu par mīlestību. Un lai jau tā būtu. Jo, ja 
dzīvojam ar mīlestību, tad vienmēr spējam skatīties ar sirds acīm. Kristus acīm.  
 
Lai tāds mums visiem rudens! Tā vienam otrā skatīties, tā draudzes darbam atdoties, tā Dievu 
piedzīvot.  
 
Tava mācītāja Aija     

 
Mācītājas ziņojumi 

Mēs ieejam darbīgajā rudens sezonā un es ceru, ka šis jums visiem šķitīs  interesants un 
pasākumiem pilns gads, kur katrs varēs gūt to, ko dvēsele ilgojas saņemt.  
 
22. septembrī mēs rīkosim Bērnu vakaru baznīcā. Tas būs mūsu pirmais mēģinājums mīļi lūgt 
bērnus dievnamā, kur viņi caur spēlēm, aktivitātēm, dziesmām varēs sajust, cik dievnams var būt 
mīļš un cik skaista var būt sadraudzība starp tiem, kas tajā mājo. Bērnu pasākuma afiša ir 
pievienota Apkārtrakstā. Mīļi aiciniet, iedrošiniet savus mazbērnus to apmeklēt.   
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Oktobrī mēs svinēsim Reformācijas 500 gadu jubileju. Ir pagājuši 500 gadi kopš dienas, kad 
Mārtiņš Luters pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas un baznīca radikāli mainījās un savā 
veidā mainījās arī ticības izpausme. “Baznīcai vienmēr jāmainās, jāreformējas”, tā bija galvenā 
M. Lutera atziņa. Tik svētīga un tā attiecas arī uz mums šodien. Baznīcai, draudzei ir jāspēj uz 
sevi arī kristiski palūkoties un pamanīt, kur varbūt esam aizgājuši tālāk no Dieva aicinājuma. 
Mūsu draudzē lielo Reformācijas jubileju svinēsim 29.oktobrī. Pēc dievkalpojuma visus aicinām 
uz pasākumu “Mārtiņš Luters ielūdz…” Būs kāposti un desiņas un pat bezalkoholiskais alus (M. 
Luters bija liels alus cienītājs un pat brūvētājs). Paturot intrigu noslēpumā, varu tikai ziņot, ka 
tajā dienā pie mums ciemosies “Mārtiņš Luters” ar savu kundzi – Katrīnu Van Boru. Visi mīļi 
aicināti svinēt mūsu Baznīcas svētkus.    
 
Man ir liels prieks, ka šoruden iesvētības apmācības uzsāks pieci jaunieši: trīs no mūsu draudzes 
un divi no kaimiņu draudzes Detroitā. Es ceru, ka drīzumā kādā no sadraudzības stundām 
jaunieši varēs ar sevi iepazīstināt.  
 
Esmu nolēmusi ar valdes atbalstu, ka Bībeles stundas katru mēnesi notiks Kalamazū un ciemā 
Latvijā tās noturēšu katru otro mēnesi: oktobrī, decembrī, februārī un aprīlī. Es ceru uz jūsu 
sapratni un mīļi lūdzu ciema ļaudis apmeklēt Bībeles stundas dievnamā un arī palīdzēt atbraukt 
tiem, kam ir grūtības.  Rudens laika Bībeles stundas veltīsim tādām tēmām, kas bija ļoti aktuālas 
Mārtiņam Luteram. Septembrī – par iedzimto grēku, oktobrī par pestīšanu (ko tā īsti nozīmē), 
novembrī par vispārīgo priesterību un decembrī – par Dieva vārdu (Bībeli).     
 
Turpināsim mūsu “Akas” nodarbības. Rudens pusē ķersimies pie Jura Rubeņa grāmatas “Viņš un 
viņa” dažām tēmām, dziļāk ieskatoties sevī un paši savās attiecībās un dzīvēs. Vajadzīgos 
materiālus es izkopēšu un piedāvāšu nodarbībās.    

 
 

 
 

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE: 
 

AINA VĪKSNE (dz. Vētra) 
 

2. maijs 1930. gads – 6. jūlijs 2017. gads 
 

„Tava saule vairs nenoies, un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Tas Kungs būs tava 
mūžīgā gaisma.” (Jesaja 60:20) 

 
 
 
 
 

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES: 
 

Egons un Dagnija Kubuliņi  
Diāna Sydlowski (dz. Grīnberga) 
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KRISTĪBAS 

 
 

Minna Aija Kukaine 
Kristīta 3.septembrī 2017. gadā Gaŗezerā  

Vecāki: Līga Upeslācis Kukaine un Matīss Kukainis, krustvecāki: Laila Upeslācis, Roberts 
Kukainis 

 
 

Draudzes priekšnieces ziņojums 
 
1. Pateicības saņemtas no Māras Knochas, Viktora Kalniņa un Lars Larsena par apsveikumu 

Kalamazū latviešu skolu beidzot. 
 

2. Atbalstījām Elanoras Ķeņģes un Laumas Allison piedalīšanos BizBiz bērnos šo vasaru 
Gaŗezerā ($75 katrai). Atbalstījām arī Vijas Ķeņģes piedalīšanos Gaŗezera bērnu nometnē 
Gaŗezerā šo vasaru ($150). Pateicības saņemtas no bērniem un viņu vecākiem. 
 

3. Dalījāmies visa parkojamā laukuma (Biedrības un baznīcas) plaisu aizpildīšanas un 
„sealcoating” darba izmaksā ar Kalamazū latviešu biedrību. Tas mums iznāk lētāk nekā, ja 
darbus dara atsevišķās reizēs. 
 

4. Teicu atvadu vārdus Ainas Vīksnes izvadīšanā 13. jūlijā. Pateicība saņemta no māc. 
Leona Vīksnes. 
 

5. Kopš pēdējā apkārtraksta iznākšanas, draudzes valde ir satikusies reiz mēnesī, izņemot 
jūlijā. Starp parastajām pārrunām, mēs esam pavadījuši laiku, pārrunājot ieteikumus draudzes 
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misijai. Kā jau ziņots atsevišķi, pārrunas par draudzes misijas formulējumu notiks 1. oktōbrī 
par sadraudzības stundu laiku Roberta Ķeņģa vadībā. Tie, kuri nevar tanī dienā ierasties, ir 
laipni aicināti sūtīt Robertam savus ieteikumus. 
 

6. Pa vasaru arī ir darbojusies Nākotnes plānošanas komiteja Herberta Eversa vadībā. 
Komisijā arī vēl darbojas Kārlis Druva, Dzintars Gendrikovs, Mētra Krautmane, Shelley 
Ķeņģe, Egons Kubuliņš, Edvīns Melbārdis un Imants Minka. Viņi pašlaik apsver draudzes 
nākotnes iespējas tuvākajā un tālākajā nākotnē. 
 

7. Esam iesākuši izskatīt un revidēt draudzes archīvus. Pie šī darba strādā māc. Aija 
Graham, Diāna Pone, Mārīte Strautiņa un es pati. Mēģinām prātīgi izskatīt visus materiālus 
un izšķirties ko paturēt, un ko likvidēt. 
 

8. Atgādinājums! Baznīcas lejas zāles kambarī, kur atrodas krāsns, NEDRĪKST turēt 
nekādas lietas ugunsdrošības iemeslu dēļ. Kambarim jābūt tukšam. Lūdzam ievērot šo 
noteikumu. 
 

9. 16. augustā notika brīnišķīgi talantīgās 11. gadu vecās Annas Štubes vijoles koncerts 
mūsu dievnamā. Tas bija Kalamazū latviešu biedrības rīkots pasākums. 
 

10. Nākamās valdes sēdes ir paredzētas 27. septembrī, 18. oktōbrī un 15. novembrī plkst. 
6:30 vakarā draudzes lejas telpās. Esat laipni aicināti piedalīties. 
 

11. Paldies Birutai Abulai par milzīgo laika ieguldījumu kā arī viņas ziedoto materiālo 
ieguldījumu ko viņa ir pavadījusi pētot un rakstot mūsu draudzes vēstures nākošo posmu. Šis 
ir milzīgs darbs un mūsu vienkāršās pateicības viņai liekas, ka nepietiek. Grāmatu „atvērsim” 
10. septembrī. To varēs arī pie reizes nopirkt. 
 

12. Visā drīzumā sāksies atkal darbīgais rudens. Atsākas sadraudzības stundas un, ar Dāmu 
komitejas palīdzību, ir plānoti vairāki pasākumi. Lūdzam nāciet, piedalieties, esiet aktīva un 
dzīva daļa no mūsu draudzes, lai mūsu draudze var vēl ilgi pastāvēt. 

Dace Copeland 
Valdes priekšsēde 
 

Board Chair’s Report 
13. Thank yous have been received from Mara Knochs, Viktors Kalnins and Lars Larsen for 

the gift from the church on the occasion of their graduation from the Kalamazoo Latvian 
School. 
 

14. We supported Elanora Kengis’ and Lauma Allison’s attendance at the „Biz Biz bērni” 
preschool at the Latvian Center „Gaŗezers” this summer ($75 each). We also support Vija 
Kengis’ attendance at the Childrens’ camp at „Gaŗezers”. Thank yous have been received 
from the children and their parents. 
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15. We split the cost of the whole parking lot gap filling and sealcoating with the Kalamazoo 
Latvian Association. The cost to have just the church parking lot worked on would have been 
much higher. 
 

16. I said the final goodbyes from the congregation at Aina Viksne’s funeral. 
 

17. Since our last newsletter, the Board has met monthly, except for July. Among our regular 
agenda, we also spent time thinking and talking about our church’s vision and mission. These 
discussions were led splendidly by Roberts Kengis. We have formulated a couple of mission 
statements. As we have noted elsewhere in this newsletter, we will have a discussion with our 
congregants about the mission statements on October 1 during fellowship time. If you are 
unable to attend that day, please do send your thoughts and comments to Roberts.  
 

18. The Future Planning Committee has also been busy during the summer months. The 
committee is being led by Herberts Everss and consists of Karlis Druva, Dzintars 
Gendrikovs, Metra Krautmanis, Shelly Kengis, Egons Kubulins, Edvins Melbardis and 
Imants Minka. They are looking at the various possibilities for sustaining our congregation in 
the near and far future.  
 

19. We have begun to review the materials in the church’s archives. Involved in this review 
are Rev. Aija Graham, Diana Pone, Marite Strautins and me. We are reviewing the materials 
in a thoughtful and thorough manner. 
 

20. Reminder! The room that holds the furnace on the lower level of the church building 
MUST not be used for storage for fire safety purposes.  
 

21. On August 16 we heard a beautiful violin concert by the very talanted 11 year old Anna 
Stube. The Kalamazoo Latvian Association sponsored this activity. 
 

22. Our next Board meetings are scheduled for September 27, October 18 and November 15 
at 6:30 p.m. at the the church. Everyone is invited to attend. 
 

23. Thank you to Biruta Abuls for the huge amount of time that she has put into researching 
and writing our church’s next portion of history. In addition, she has donated the expense of 
preparing the manuscript for publishing. This is a monumental job and we can’t thank her 
enough. The book will be presented and available for purchase at the September 10 
fellowship meeting. 
 

24. Fall is just around the corner and along with the cooler days comes the renewed busy time 
in our congregation’s life. We begin our fellowship after church, and with the help of the 
Womens’ Auxiliary, we are planning various activities. Please come and join us, come and 
help, be active in our church so that our congregation remains vibrant for some time to come. 
 
Dace Copeland 
Board Chair 
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DRAUDZES MISIJAS PAZIŅOJUMA VEIDOŠANA 
 

Draudzes valde ir piestrādājusi pie draudzes misijas paziņojuma veidošanas.  Misijas 
formulējums ir domāts būt īss teikums, kas paskaidro kas ir mūsu draudzes uzdevums, vai kāpēc 
mēs pastāvam.  Vairākās valdes sēdēs esam pārrunājuši vairākus variantus, un esam uzstādījuši 
divus potenciālus misijas teikumus.  Kopš draudzei būs jāapstiprina draudzes misijas paziņojums 
nākošā pilnsapulcē, vēlamies laicīgi uzzināt draudzes locekļu ieteikumus par šiem variantiem.  
Tamdēļ noturēsim pārrunas par šiem teikumiem 1. oktobrī pēc dievkalpojuma sadraudzības 
stundas laikā.  Visi draudzes locekļi ir laipni lūgti piedalīties un izteikt savas domas. Ja jums nav 
iespējas piedalīties 1. oktobra pārrunās, lūdzu sūtiet jūsu ieteikumus pa epastu, rakstot uz 
rkengis@hotmail.com. 

 
1.  Mūsu draudze pastāv, lai caur Dieva vārdu paustu ticību, cerību un mīlestību, un 

sekmētu un izplatītu kristīgo ticību visiem. 
 

2. Mūsu draudze pastāv, lai sludinātu Dieva vārdu, slavētu un paustu Kristus žēlastību un 
mīlestību un vienotu kristīgi ticīgos latviešus un ikvienu, kas vēlas būt mūsu vidū. 
 

 
The church executive council has been working on establishing a congregation mission 
statement. A mission statement is a short statement that explains the congregation’s goals, or 
explains why the congregation exists.  We have discussed many possible statements and we have 
established two potential mission statements.  Since the congregation will have to approve the 
mission statement at the next membership meeting, we would like to accept feedback and 
suggestions about these two potential versions.  Therefore, we will hold a discussion meeting 
about these statements on Sunday, October 1, after worship service and during coffee time.  All 
congregation members are welcome to attend and provide thoughts and suggestions. If you are 
unable to attend the October 1 meeting, please send your suggestions by email to 
rkengis@hotmail.com 
 

1.  Our congregation exists to, through the Word of God, proclaim faith, hope and love, and 
to propagate the Christian faith to everyone. 
 

2. Our congregation exists to proclaim the Word of God, worship and promulgate Christ’s 
mercy and love, and to unify Christian Latvians and all who wish to be in our midst. 
 

Roberts Ķeņģis 
Draudzes valdes sekretāres vietnieks 
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Kasieru ziņojumi – treasurers’ report 

Ziedojumi Ainas Vīksnes piemiņai – in memory of   ($1,965). 
Abuls, Dzintars & Biruta; Austriņš, Ģirts; Austriņš, Miķelis & Lilita; Bērziņš, Zeltīte; Bisofs, 

Astrīda; Bolsteins, Vilma; Butners, Veronika & Mārīte; Cazers, Jana; Copeland, Thomas & 
Dace; DV of Kalamazoo; Evers, Herberts & Edīte; Gendrikovs, Dzintars; Gendrikovs, Spodra; 
Grīnbergs, Uģis & Mārīte; Kajaks, Spīdola; Kalal, Liene-Rava; Kalnmals, Rūdolfs; Ķeņģis, 
Roberts & Shelley; Klavins, Gaida & Andis; Maslen, Steve & Sandra; Krautmanis, Modris & 
Mētra; Laurens, Jānis & Maruta; LELBA Vidienes apgabals; Liepiņš, Gunārs & Irma; Lielzuika, 
Aira; Līzenbergs, Daina ; Lubavs, Konrāds & Aija; Malcenieks, Miervaldis; Mežsēts, Aldonis & 
Rūta; Minka, Imants; Osburn, Aina; Patton, Laima; Pone, Jānis; Reinis, Inta; Rollis, Mirdza; 
Saginavas Draudze; Sīka, Ginta; Šīmanis, Ilze; Šmidchens, Uldis; Smits, Sallija; Straffon, Ruta; 
Straume, Velta; Strautnieks, Gundars & Astrīda; Šverns, Ieva; Turks, Gunta; Vaseris, Anna; 
Vītiņš, Ilga; Walter, Edīte; Zeimelis, Harijs & Mirdza. 

 
Ziedojumi Viktora Melbārža piemiņai – in memory of .  
Melbārdis, Daina. 
 
2017. g. budžeta izdevumi līdz šim punktam– expenses up to this point $61,500. 
 
2017. g ienākumi līdz šim punktam– income up to this point  $56,700. 
 
Paldies visiem ziedotājiem un draudzes locekļiem kuri ir jau nodevuši savus solījumus 

draudzei. Thank you for your donations and payments of your pledges. 
 
Draudzes kasieri: Uldis Šmidchens un Dzintars Abuls 
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Dāmu komitejas ziņojums 
 
 
      Saņēmām pateicību no Loaves and Fishes par maija mēneša  noziedotiem  117 mārciņas 
produktiem.  Paldies visiem mūsu ziedotājiem par atbalstu šim vērtīgam lokālam palīdzības 
projektam. 
 
     Saņēmām skaistu paštaisītu pateicības vēstuli no Elenoras un Vijas Ķeņģis par mūsu atbalstu 
viņām piedalīties Garezera vasaras  bērnu nometnē. 
 
     Vasaras sezona ir turpat notecējusi,  tātad atsāksim mūsu kafijas / sadraudzības stundas, pēc 
dievkalpojuma, sākot ar 10. septembri.      Sirsnīgs paldies Shelley Ķeņģis, kura uzņēmās 
koordinēt šīs kafijas stundas.  Lūdzu, būsim atsaucīgi, kā ar piedalīšanos tā arī uzņemšanos 
sagādāt uzkodes kādu svētdienu. 
 
     Palīdzēsim un piedalīsimies bērnu svētkos, kuri notiks 22. septembrī, lai tie tiešām norit labi 
un iepriecinoši mūsu bērniem.. 
 
     Ļoti žēl dzirdēt, ka Michael Hansen neturpinās rīkot ļoti populāro “Latvian Cooking Class”. 
Sirsnīga pateicība Michaelam ne tik par to priekšzīmīgo organizēšanu, bet arī par traukiem un 
pannām, ko viņš noziedo nākamiem rīkotājiem.  Ceram, ka kāds  vai kādi, no šī draudzīgā 
sarīkojuma dalībniekiem būs ar mieru mazliet piestrādāt un koordinēt šo pasākumu. 
 
     Nākamā dāmu komitejas sēde notiks 24. septembrī.  Ceram uz jūsu piedalīšanos. 
 
Mārīte Grinbergs 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
   

Lūdzu atceraties atnest ZIEDUS, ar ko 
izgreznot altāru kādu svētdienu!   Atzīmējat 

kādu datumu kalendāri jau šodien! Ziedus varat 
nodot dežūrējošam pērminderim pusstundu pirms 
dievkalpojuma. 

---------------------------------------------------------- 
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D I E V K A L P O J U M I 
 

Svētdien, 10. septembrī, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc. Gaida Veidemanis    Kafija 
Dež. kasieris:  Vilma Bolšteins   grāmatas par draudzes pēdējiem desmit gadiem      

atklāšanas svētki 
 
Svētdien, 17. septembrī, dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Imants Minka    Kafija 
Dež. kasierie: Vilma Bolšteins    
 
Svētdien, 24. septembrī, dievkalpojums plkst.10:00 angļu valodā. 
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Andris Kārkliņš    Kafija  
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs       Ziedot pārtiku 
 
Svētdien, 1. oktōbrī, Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Zigfrīds Jirgens    Kafija 
Dež. kasieris: Mētra Krautmanis  Pārrunāsim draudzes misiju un vīziju  
       
 
Svētdien, 8. oktōbrī,  Vārda dievkalpojums plkst. 10:00.  
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc. Gundars Strautnieks   Kafija 
Dež. kasieris: Dzintars Abuls 
 
Svētdien, 15. oktōbrī, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00.   Kafija 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc.Gunta Turks    Ziedot pārtiku 
Dež. kasiere: Vilma Bolšteins 

Svecīšu svētbrīdis Riverside kapsētā plkst. 4:00. 
 
Svētdien, 22. oktōbrī, dievkalpojums plkst. 10:00.     Kafija 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Jānis Pone un Aira Lielzuika     
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs    
 
Svētdien, 29. oktōbrī, Reformācijas 500 gadu atceres dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 
10:00.  
Dežūrē: pērmd. Artūrs Ziemelis, dr. loc. Uldis Šmidchens un Ligita Samsons 
Dež. kasieris: Dzintars Abuls 
Pēc dievkalpojuma draudzes pasākums „Mārtiņš Luters ielūdz...” (desas, kāposti, prāta 
asināšanas konkurss, pie mums ciemosies „Mārtiņš Luters” un pat Katrīna van Bora, 
Lutera sieva). 
 
Svētdien, 5. novembrī, angļu valodas dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Mētra Krautmanis, dr. loc. Rūta Mežsēta 
Dež. kasiere: Mētra Krautmanis      Koncerts centrā 
 
Svētdien, 12. novembrī, dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Edvīns Melbārdis, dr. loc.Shelley Ķeņģis    Kafija 
Dež. kasiere: Vilma Bolšteins                 
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Svētdien, 19. novembrī, Valsts svētku dievkalpojums plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Arnis Ķeņģis, dr. loc.Gaida Veidemanis   Ziedot pārtiku 
Dež. kasieris: Dzintars Abuls     Valsts svētku akts centrā 
 
Svētdien, 26. novembrī, Mūžības svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. 
Dežūrē: pērmd. Roberts Ķeņģis, dr. loc. Imants Minka    Kafija 
Dež. kasieris: Dzintars Gendrikovs 
 

--- 
______________________________________________________________________________ 
Piezīme:  Ja attiecīgā svētdienā paredzētam draudzes loceklim/ei vai pērminderim nebūtu 
iespējams dežūrēt, lūdzam parūpēties par aizstājēju. 
______________________________________________________________________________ 
 

Lūgšanu grupa „Aka” Kalamazū 
8. septembrī pulksten 11:00 

     13. oktobrī pulksten 11:00 
     10. novembrī pulksten 11:00 
 
 
Bībeles stunda ciemā „Latvija”    Bībeles stunda Kalamazū 
18. oktobrī pulksten 11:00     20. septembrī pulksten 11:00 
        25. oktobrī pulksten 11:00 
        15. novembrī pulksten 11:00 
 
 
22. septembrī, piektdien, 17:30 – Bērnu vakars baznīcā 
 
 
Mācītāja Aija Graham...517-614-4853; E-pasts...aija_graham@comcast.net 
Priekšniece, Dace Copeland..(269) 209-6465:dace.copeland@wmich.edu 
Priekšn. vietnieks, Uģis Grīnbergs (269) 244-5691; mobīlais (269) 548-7355; 
...................................................................................ugiathome@aol.com  
Kasieris, Uldis Šmidchens...(269) 375-2829;uldis.smidchens@wmich.edu 
Kasiera vietnieks, Dzintars Abuls……... .(269) 685-4104 
Īpašumu pārzinis, Edvīns Melbārdis.(269) 615-1682;jukums@comcast.net  
Īpašumu pārziņa vietn, Arnis Ķeņģis..(269) 349-3602; arniskazoo@aol.com 
Dāmu kom. priekšniece, Mārīte Grīnbergs..(269) 244-5691; 
........................................................................................mammagrin@aol.com  

 
 
 
 


	Draudzes priekšnieces ziņojums

