
 

 

 

 Filadelfijas latviešu  Draudzes Ziņas 
 Ev. Lut. Sv. Jāņa draudze 
                           301 N. Newtown Street Road   2019.  g.  novembris  
 Newtown Square, PA 19073 
 610-353-2227 
 Māc. Ieva Dzelzgalvis 
    
 
 

               
 3. novembris  Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00 
     Ticības atjaunošanas diena – Reformācijas svētki 
 
            10. novembris   Dievkalpojums – Laju vadībā plkst. 11:00 
     Lāčplēšu dienas atcere 
 
            17. novembris   Dievkalpojums nenotiks 

    svētdien   Valsts svētku svinības – Brīvo Latvju Biedrībā, plkst. 1’os pp 

 
            18. novembris   Ekumēniskais Valsts Svētku dievkalpojums                plkst. 7’os vakarā 
                    Pirmdien 

 

            24. novembris   Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  plkst. 11:00 
                                         Mirušo Piemiņas diena 
 

1. decembris  1. Adventa dievkalpojums  plkst. 11:00 
    Angļu valodā ar Sv. Vakarēdienu 
  

 8. decembris  2. Adventa dievkalpojums  plkst. 11:00 
 
             15. decembris  3. Adventa - svētbrīdis skolas izkārtojumā plkst. 11:00 
       seko skolas eglīte 
 
 

                   3. Adventa dievkalpojums Vilmingtonā                               plkst. 3’os pp 
 
 Good Shepherd baznīcā – 1530 Foulk Road – Rt 261 – Wilmington 
 
 

              22. decembris 4. Adventa – korāļu dievkalpojums   plkst 11:00 
       seko Dievnama pušķošana 
 
             
              _________________________________________________________________________     
  Atzīmēšanai kalendāros  8. decembrī - Filadelfijas latviešu koncertkora Ziemsvētku koncerts plkst 5’os   
                                                                                Sv. Jāņa draudzes baznīcā.  
                                                          12. decembrī - Piparkūku cepšana – sāksies plkst. 9:30 draudzes namā. 
                                                               
 



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  
    
    Draudzes priekšniece               Ruta Ore 610-287-3845  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 
 
Baznīcas telefons:  610-353-2227 
Baznīcas WEB SITE:  www.latvianluthchurchphila.org 
 
       BĪBELES STUNDAS               20. novembrī   plkst.. 11:00 
                                                         
                                                

*      *      *      *      *      * 
 

IN MEMORIAM 
 

Dieva mierā aizgājusi mūsu draudzes locekle  
 

AGITA ELIONORA ABENS  
 

dzimusi 1931. g. 28. jūlijā, Rīgā, Latvijā 
mirusi 2019. g. 21. oktobrī, Mamaroneck, Ņujorkā 

 
                                                                        mūžīgu mieru, Kungs viņai  dod . . .                                                 

 

                *      *      *      *      *      * 
 
Apsveicam  novembrī dzimušos draudzes locekļus 
 
        John Akkerman, Arvīds Lielkājs, Beatrise Puriņš 
 

                                                                  Vēlam Dieva svētību ! 
                                                           

 
 

http://www.latvianluthchurchphila.org/


                                   B A Z Ā R S 

Paldies visiem kas atbalstīja bazāru ar naudas vai mantu ziedojumu.  Paldies visiem kas nāca palīgā 

piektdien un sestdien mantas sakārtot, salikt uz galdiem un visu sagatavot un kas palīdzēja  svētdien 

ar ložu pārdošanu. Paldies Intai un Andrim Grundēm  kas vadīja bērnu izlozes galdu. Bērni varēja 

mest bumbu grozā un tā nopelnīt kādu mantiņu. Dāmu komiteja bija sagādājusi garšīgas pusdienas, 

kā arī saldās maizīted un kūkas.  Bazārs deva $ 3406. draudzes darbam kas ļoti palīdz budžetam. 

Pavadījām jauku pēcpusdienu un aizgājām mājā priecīgi.          

                                                                                   Inta Eckerson un Māra Buks               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A Z N ĪCAS  REMONTI 

Kopš maija, mūsu baznīcas remonti ap priekšas logiem turpinājās. Mēs esam attaisījuši sienas pie 

galvenā loga, izņēmuši bojātos koka baļstus un  ielikuši  papildus dzelzs  balstus pie logiem.  Arī 

atvērām rēģipsi abās istabiņās blakus altārim,  atvietojām četrus stikla logus,  un uzlikām ap lielo logu 

ūdensnecaurlaidīgu barjēru. 

Kā redzat, daudz ir padarīts, bet vēl ir ko darīt. Ir jāatvieto bojātie koka balsti un sienas, un visa altāra 

siena būs jāpārbauda no ārpuses lai konstatētu ka tā ir ūdensdroša. Beidzot, būs  jāatliek krāsainie 

logi. Paldies visiem talciniekiem kas ir nākuši palīgā ar šo lielo projektu. Viss iet uz priekšu! 

Šis projekts tiek finansēts lietojot Īpašuma uzturēšanas fonda līdzekļus. Ja kāds draudzes loceklis 

vēlas ziedot naudu šim mērķim, mūsu  kasieris, Juris Baidiņš, to labprāt pieņems. Mēs pateicamies par 

ikkatru ziedojumu – tikai lūdzu  uzrakstiet uz “čeka”, ka ziedojums ir domāts Īpašuma fondam.   

                                                                                                  Paldies, Jūsu valde             



 Draudžu Dienas 2019 – “ Atelpa” 

Draudžu Dienas 2019, ar nosaukumu “Atelpa”, notika Katskiļu nometnē kur pulcējās 87 dalībnieki no 

29. augusta līdz 1. septembrim. 

 Programmā bija lekcijas, Bībelas pusstundas, pastaigas,  apciemojums Brāļu kapos un svētbrīži. Bija 

arī rīta rosmes – joga, koris, semināri par ziepju un eļļu esences gatavošanu un laiks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 pie “apaļā galda” kur runājām  ar archibīskapi, mācītājiem un fizioterapisti, Kristīnu Lagzdiņu. Viena 

grupiņa cītīgi piestrādāja gatavojot siltas, mīkstas sedziņas ko nosūtīt uz Latviju. Bērnu programmu 

vienu dienu vadīja Silvija Mežgaile ar palīdzi Tiju Budkēvicu. Sestdienas vakaru pavadījām pie 

ugunskura  zem spilgtajām zvaigznēm dziedot un baudot jautro programmu ko vadīja Ingrīda un Juris 

Miemi. Noslēguma dievkalpojumā, prāvests Dāvis Kaņeps  tika ievests amatā par LELBA Kanādas 

garīgo vadītāju. Paldies Dievam par skaisto vietu un pavadīto laiku. 

 

                                                                                                                  Ruta Ore                                                                                                                      



                                            Ar siltu sirdi  

Latviešu skolas bērni iebira baznīcas telpās klausīties īsu koncertu ko pianiste Dzintra Erliha 

veltīja tikai viņiem.   Vai viņi atcerēsies pieklājīgi sēdēt un  klausīties?   Ne jau nu katru 

sestdienu var klausīties, kā spēlē pianiste kura Eiropā vinnējusi starptautiskās klavieru 

sacensībās.   Man nevajadzēja raizēties, jo bērni aizrauti klausījās, pat nepakustējās.   Cik 

veikli viņas pirksti!   Cik skaista mūzika skan!   

 

Cik es biju laimīga, ka varēju atkal dzirdēt kā Dzintra Erliha spēlē – šoreiz pēcpusdienā  

plašākai publikai.   Pieaugušie klausītāji arī aizrauti klausījās.     Programmā bija vispusīga 

mūzika, katrs varēja atrast kaut ko kas gāja pie sirds.   Ar pacilātu garstāvokli applaudējām 

māksliniecei un vēlāk, draudzīgi baudot garšīgās uzkodas,  ikkatrs varēja ar Dzintru Erlihu  vēl 

parunāties.    

 

Paldies Latviesu Kultūras Biedrībai TILTS kas rīkoja turneju un Marāi Buks kura organizēja 

koncertu mūsu baznīcā.       

Silvija Mežgailis  



Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to 

darītu. Salamana pamācība 3:27 

 

Gads iet uz beigām. Drīz jau sāksim domāt, kā sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus, un tas nozīmē, ka ir 

pienācis laiks atskatīties uz to, kas padarīts, kas bijis labs un ko varbūt varam mainīt.  

 

Šis gads, vadot nozari “Palīdzība Latvijai”, ir bijis notikumiem pilns. Daudziem esam palīdzējuši un tomēr 

vēl ir tik daudz iespēju un vajadzību, kā varam palīdzēt mūsu tautiešiem, mūsu māsām un brāļiem Kristū. 

Tādēļ rakstu šo vēstuli divu iemeslu dēļ. Viens, lai jūs informētu, ka darbs iet uz priekšu un jūsu saziedotie 

līdzekļi tiek likti lietā. Otrs iemesls ir rakstīt ar lūgumu turpināt ziedot. Jūsu līdzekļi nes patiesu Dieva 

svētību cilvēkiem Latvijā, jo sevišķi tiem, kuriem aprūpe ir visvairāk vajadzīga 

.  

Mēs esam palīdzējuši Audžu ģimeņu organizācijai, kuru nu jau ilgus vada Ilze Govere. Palīdzība, ko 

dodam tur, ir palīdzējusi iegādāties skolas mugursomas ar visiem piederumiem tiem bērniņiem, kuru audžu 

vecākiem ir trūcīgi apstākļi. Esam arī palīdzējuši noorganizēt ikgadējo Lieldienu pasākumu, kur tie jaunie 

cilvēki, kuri jau aizgājuši savu ceļu dzīvē, nāk palīgā svinēt Lieldienas ar tiem bērniņiem, kuri vēl ir audžu 

ģimenēs. Tas palīdz veidot ģimenes atmosfēru, kura katram bērniņam ir tik vajadzīga. Jūsu saziedotie 

līdzekļi palīdzēja sagādāt 200 trūcīgākiem siltas zupas pusdienas, par kurām gādāja Jēzus draudzes 

diakonijas centrs. Esam atbalstījuši “wheels4wings” organizācijas ikvasaras nometni Spārē, kurā laiku 

pavada sabiedrības visatstumtākie cilvēki, invalīdi pilngadīgā vecumā. Tā ir nedēļa, kurā kopā ar palīgiem 

viņi spēj ieraudzīt pasauli daudz priecīgāku un saulaināku. 

  

Kad divus gadus atpakaļ uzņēmos vadīt nozari “Palīdzība Latvijai”, nolēmu, ka pie pirmās iespējas 

apciemošu, cik varēšu, organizācijas, kurām mēs palīdzam. Tāda izdevība arī radās  gadu atpakaļ un tādēļ 

jutos ļoti pozitīvi par organizācijām, kurām jau esam palīdzējuši. Laiks pienāca, kad vēlējāmies atbalstīto 

organizāciju skaitu palielināt, lai jūsu mīlestība sasniedz pēc iespējas vairāk cilvēkus un viņu sirdis.  

 

Tā arī ļoti piemēroti radās iespēja palīdzēt cilvēkiem ar tādu redzējumu. Radās projekts (Dzīvības Ceļš), ko 

šogad veidoja LELBA mācītāja Dace Skudiņa. Viņa nāca ar priekšlikumu iesaistīt zinošas neiroloģijas 

terapistes no Amerikas, kuras varētu palīdzēt un mācīt Latvijas vietējam personālam, kā labāk palīdzēt 

bērniņiem ar stipriem neiroloģiskiem traucējumiem, kā pakāpeniski uzlabot viņu esošo stāvokli. Parsvarā 

šo bērniņu stāvoklis nekad nepaliks tāds, ka viņi varētu dzīvot patstāvīgu dzīvi, bet palīdzēt kadam, kas no 

pilnīgi gulošas dzīves varētu sākt sēdēt, tādas cerības varētu pastāvēt. Sīkāk par pašu projektu ‘Dzīvības 

Ceļš’ varat lasīt LELBA un LELBĀL mājas lapās. Palīdzības nozare Latvijai noziedoja naudu, lai 

izmaksātu šo terapistu ceļa izdevumus.  Latvija pati vēl nav gatava šo problēmu atrisināšanai, tādēl tā ir 

musu atbildība un pienākums palīdzēt, un tā ir arī daļa no mūsu Baznīcas misijas un kā mēs atšķiramies no 

LELB.  

 

Latvijā šāda veida vajadzību ir ļoti daudz. Vecāki, kuri par saviem bērniem rūpējas, nejūt valsts atbalstu. 

Daži uzdod un pārvācās uz ārzemēm, kur bērni var gūt kvalitatīvu palīdzību. Daži tomēr cīnās, viens otram 

palīdzot. Nākamajos mēnešos arī mēs stāsimies sakaros ar šādu māmiņu grupu, lai labāk saprastu, ko un kā 

mēs arī viņām varam palīdzēt.  

 

LELBA nozare “Palīdzība Latvijai” arī atbalsta organizāciju 'Eņģeļu Sirds’. Šī ir organizācija, kas palīdz 

to ģimeņu bērniem, kas ir jo sevišķi talantīgi. Šī organizācija rūpējas par to, lai bērniem būtu iespēja 

mācīties un iegūt zināšanas, kuras citādāk, ņemot vērā ģimenes finanses, nebūtu iespējamas. Mūsu nozare 



pagājušajā gadā sponsorēja ekskursiju uz Kurzemi. Daži bērniņi pirmo reiz savā mūžā varēja saslapināt 

kājas jūras ūdenī. Šogad viņiem būs mācību ekskursija uz Tukumu. Tā mēs palīdzam šiem bērniem redzēt 

arī Dieva pasauli un tās skaistumu.  

 

Vēl šī gada beigās atbalstīsim grupu Marta, kura aizsargā un palīdz sievietēm, kurām tiek fiziski darīts pāri 

ģimenēs, un viņām un bērniņiem nav kur meklēt drošu patvērumu. Kā varat redzēt mūsu palīdzības apjoms 

un sfēru dažādība aug. Iespēju un vajadzību ir daudz. Ziedosim, lai Dieva darbs un viņa mīlestības sēklas 

varētu tikt dāsni stādītas.  

 

Gribu arī izmantot šo iespeju un pateikties visiem, visiem, kuri ir ziedojuši “Palīdzība Latvijai” un jo 

sevišķi šī gada dāsnākajiem ziedotājiem, Andrim Celhertam no Klīvlandes un Indianapoles 

latviešu  draudzei. Paldies par jūsu visu palīdzību un lūgšanām. Pateicibā par jums visiem,  

 

Sandra Kalve 

LELBA Palīdziba Latvijai nozares vadītāja  

 
 

 

 

PALĪDZĪBA  LATVIJĀ  

 

Mūsu Filadelfijas Sv. Jāņa draudzes valde pateicās visiem mūsu draudzes locekļiem kas atbastīja mūsu 
lūgumu Ziemassvētku laikā iepriecināt un palīdzēt trūcīgajām ģimenēm Jelgavas novadā  Paldies par 
naudas ziedojumiem, davinātiem siltiem cimdiem (30 pāri), šallītēm (8), zekītēm (51 pāri), cimdu & 
cepuru  komplektiem (37), cepurītēm (33), sega (1) un daudz visādam šokolādītēm - sagatavojām 52 
maisiņus bērniem uz svētkiem.  Sapakojām 2 lielas kastes ko nodevām Latvian American Shipping Line  
kas tās nosūtīs uz Latviju. 
   
Lai vairojās Ziemassvētku gaišums ! Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi un ienes prieku un 
mīlestību katrā mājā.  
 



  
 
 
Ziedojumi draudzes darbam – 15. augusta – 20. oktobrim,2019. g. 
 
Apkārtrakstam:  $50. -  Velta Aldiņš 
 
Bazāra ziedojumi: $2005. 
 

Līdz $60.  

Ruta Abrants, John & Baiba Akkerman, Velta Aldiņš, Pēteris Āns, Andrejs Brošs, Ieva Bundža,  
Uldis & Diana Daiga, Ēriks Dambergs, māc. Ieva, Dace Gluskin, Skaidrīte Hāgelis, Mudīte Jansons, 
Edvīns Krams, Vilnis & Ruta Ore, Patricija Plotnieks, Beatrise Puriņš, Ojārs & Ruta Ramanis, 
Velga Rukuts, Ilmārs & Aina Stiebris, Ligita Stubis, Ilga Veisbergsi 
 
 $100. - $200. 

Andrejs & Dzintra Baidiņs, Aida Bērziņš, Sandra Dolan, Harry & Inta Eckerson, Māra O’Brien,  
Olafs & Sarma Rozentāls, Roberts & Dagnija Rūsis, Aina Vatvars & Ināra Suuberg, Chris & Zinta Zapp, 
Jānis & Andra Zvārgulis 
 
Draudzes darbam: $1360.   
 Līdz $51.  

Dace Gluskin, Ligita Stubis 
 $150 - $300. 

Juris Baidiņš, Andrejs & Astrīda Liziņš, Debbie Shmalcs, Vera Strazdiņš, Baiba Vasys 

 $760.  

Anonīms 
 
Īpašuma fondam: $480. 
 $80 - $200. 

Andrejs Brošs, Mudīte Jansons, Ojārs & Ruta Ramanis, Ilmārs & Aina Stiebris,  
 
Telpu tīrīšanai : $100. -  Mudīte Jansons 
 

Alexandra Cīruļa piemiņai: $200.  Uldis Cīrulis   

                                                                   Paldies visiem ziedotājiem    
                                                                  Juris Baidiņš, kasieris                                                                                              
 
                                                           

i  

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 !!! 



 

 

The Latvian Evangelical Lutheran Church of St. John 

Welcomes Everyone! 

 
 

 

 

 

 
 

Please See the Back Page for Information on Upcoming  

Worship Services and Special Events 

 

 
A Successful Fund-Raiser.  We raised $3,406 from our annual bazaar.  Such fund-raisers are essential for our 

financial well-being. So we thank all those who contributed items or cash donations, as well as all who worked 

so hard to make the day a success.  

 

More Good Works.  Our congregation is always looking for new ways to help people in Latvia.  Our most 

recent project was collecting shawls, hats, gloves and warm socks for 50 or more disadvantaged children in 

Jelgava.  These items, along with “goodie bags” full of iconic American candies, will arrive in time to warm 

many hearts on Christmas eve.  Many thanks to all who donated items or cash, and to those who shopped, 

sorted and packed everything up.  What a great way to start feeling the true spirit of Christmas! 

  

Latvian Independence Day.  We will commemorate Latvia’s Independence Day with an ecumenical service 

on Monday, November 18 at 7 o’clock in the evening. There will be no service at our Church the previous 

day, November 17. The Latvian Society of Free Letts (531 N. 7
th

 Street in Philadelphia) will celebrate Latvian 

Independence Day on Sunday, November 17, starting at 1 P.M. 

 

A Very Special Concert.  The Philadelphia Latvian Concert Choir will present its annual Christmas Choral 

Concert at our Church on Sunday, December 8, at 5 o’clock.  The chorus consists of members of the 

Philadelphia Baptist congregation and of our congregation as well.  This year’s guest performers will include 

Julia Plostniece, as soloist, and the Neil Wetzel Jazz Trio.  There will also be a reception following the concert.  

We think you’ll agree, that attending this concert is a wonderful way to immerse yourself in the spirit and 

spirituality of Christmas.  Do come! 

 
 

*    *    *    *    *    *    * 

The congregation was saddened to learn of the passing of congregation member 

 

Agita Elinora Abens 
(July 28, 1931 – October 21, 2019) 

 

Our deepest sympathy to her family and friends. 
 

 

 

 
Select your language:          Latvian        English 

        

 



 

 

Worship Services and Special Events 
November 2019 (with December preview) 

All Services Begin at 11 O’clock Unless Noted Otherwise 

  
  

  
 

 
 

 

November 3 
 

             *   Latvian Service with Holy Communion (Reformation) 

 

 

November 10 

 

             *   Latvian Service led by a member of our Congregation 

  

  

 

November 17 

Sunday 

 

NO SERVICE AT OUR CHURCH  -  

All are invited to attend the 

Latvian Independence Day celebration at the                                        

Latvian Society in Philadelphia at 1 P.M.  

 

 

November 18 

Monday-7 P.M. 

 

             * Ecumenical Latvian Independence Day Service                                                                             

                at our Church at 7 P.M. 

 

 

November 24 

 

             * Latvian Service with Holy Communion  

 

 

December 1 
 

             *  First Advent English Service with Holy Communion           

                 

 

December 8 

 

             * Second Advent Latvian Service at 11 A.M. 

          Christmas Choral Concert at our Church at 5 P.M.                                     

                     

 

   December 15                                       

 

              Brief Third Advent Service at our Church at 11 A.M. 

followed by the Latvian School’s Christmas Celebration 

and 

  *  Third Advent Latvian Service in Wilmington, DE at 3 P.M. 

Church of the Good Shepherd, 1530 Foulk Road (Route 261) 

 

 

December 22            

 

 

              

              *  Fourth Advent Latvian Service (with emphasis on chorals)  

                  after which, all are invited to help decorate our Church for 

                  the Christmas service 

  



      Laipni lūdzam apmeklēt 
 

 

 

ZIEMSVĒTKU KONCERTU 
 

Svētdien, 2019. gada 8. decembrī, plkst. 5’os 
Sv. Jāņa draudzes baznīcas telpās 

301 Newtown Street Road, Newtown Square, PA 

 

 

 
FILADELFIJAS LATVIEŠU KONCERTKORIS 

 
JŪLIJA PLOSTNIECE ar NEIL WETZEL JAZZ TRIO  

 
LINDA AĻĻE-MURPHY  - čelliste  

 
IEVA CARUCCI – ērğelniece/pianiste   

                                   
GUNTA  PLOSTNIECE– diriğente 

                      
   
 

 
 

 
Pēc koncerta saviesīga stunda 

un satikšanās ar māksliniekiem 
 
 

Ieeja $20.00, bērniem brīva  
  


