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GRĒKU PIEDOŠANA
Dāvida dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti,
kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs
nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! Kamēr es
klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu,
jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans
spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. (Sela.) Tad es atzinos
Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:"Es
izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!" Un Tu piedevi man manu grēka vainu.
(Sela.) Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā, kamēr Tu esi atrodams; ja arī
lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. “32.Psalms 1‐6
Vasaras kārstumā pēc grūta nostrādāta darba dārzā, , ienākot atpakaļ savā
mājā,vispirms vēlamies vēsa padzēriena, un tad vēsu dušu. Ūdens un ziepes nomazgā
visus sakrājušos netīrumus, un tad jūtamies tīri un atsvaidzināti.
Arī „nomazgāšanāš” ir nepieciešama mūsu dvēselei. Mēs dzīvojam netīrā pasaulē.
Gribot, negribot, mums pielīp pasaulīgums. Dienu no dienas, tiekam, caur dažādām
mēdījam, bombardēti ar visādām netīrībām, kas iespaido mūsu domāšanu. Dievs aicina
mūs uz svētu dzīvi, bet nav tik viegli tā dzīvot. Bieži vien, mums pašiem nemanot,
ieslīdam necēlās un grēcīgās domās un izdarībās. Tāpēc mums ir svarīgi, regulāri
pazemoties Dieva priekšā un nožēlot savus grēkus. Grēksūdze ir kā duša. Kristus izlietās
asinis pie Golgatas krusta, nomazgā visu mūsu grēku un padara mūs tīrus.
Bez izņēmuma, mēs visi grēkojam. Svarīgi ir, ka to atzīstam un nožēlojam.
Nenožēlots grēks ir nāvējoš. Dāvids apraksta savas attiecības ar grēku 32. Psalma:
„Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka
smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā.”
Liekas, ka Dāvids šinī psalmā apraksta par konsekvencēm, kas sekoja pēc tam kad bija
nogrēkojies ar Batsēbu un nebija vēl savu grēku nedz atzinis, nedz nožēlojis. Sirdī nebija
miers.
Nākamā pantā lasām par grēka nožēlas svētību: “Tad es atzinos Tev savos grēkos
un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:"Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!"
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Un Tu piedevi man manu grēka vainu.” Te
ir atslēga svētībai, brīvībai un dzīvībai. Atzīt
savu grēku, un to no sirds nožēlot . Kad un
ja to darām, tad Dievs vienmēr mums
piedos. Lasām 1.Jāņa vēstulē: “Ja sakām,
ka mums nav grēka, tad maldinām paši
sevi, un patiesība nav mūsos.
Ja
atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir
uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod
grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām
Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo
mūsos.”
Piedošana mums nāk, tikai kad
atzīstam savus grēkus. Dievam mūsu grēks
nav apslēpts, bet atziņai par mūsu grēku ir
jānāk no mums pašiem. Tas tad dod
Dievam iespēju mūs žēlot, mums piedot,
un mūs svētīt. Ar Kristus asinīm tiekam
mazgāti pavisam tīri, un no Dieva grāmatas
mūsu grēks tiek izdzēsts.
32.Psalms iesākās ar pozitīvu
teikumu, un ar šo domu noslēdzam mūsu
pārdomas, proti: “Svētīgs, kam pārkāpumi
piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas
cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa
vainu, kura sirdī viltības nevaid!” Vārds,
“svētīgs”
sevī ietver visu labumu. Tas
saistās ar prieku, mieru, brīvību, un vēl
daudz ko citu. Kristus nāca pasaulē lai mūs
atpestītu no grēka. Viņš sacīja: “Zaglis nāk
vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu.
Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un
pārpilnība.”
Zaglis ir sātans. Viņa mērķis ir mūs
turēt viņa varā. Bet Jēzū Kristū varam būt
brīvi. Viss, kas mums jādara ir jāzemojās
Viņa priekšā, jāatzīst savu grēku, un
japaļaujās uz Viņa izlietām asinīm mūsu
pestīšanai. Tad mums ir dzīvība un
pārpilnība gan šeit, gan mūžībā. Lieldienas
tukšais kaps liecina, ka mūsu Kungs ir

uzvarējis grēku un nāvi, un ja ticībā pie Viņa
turēsimies, tad Viņa uzvara arī būs mūsu
uzvara!
Draudzes mācītājs Colvin MacPherson
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 17.plkst.10.00 ‐ Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien, 22.plkst.10.00 – Lielās Piektdi‐
enas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,24.plkst. 10.00 ‐ Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 1.plkst.10.00 – Baltās svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.plkst.10.00 – Ģimenes dienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.plkst.10.00‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,22.plkst.11.00‐Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,5.plkst.10.00‐ Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00 – Svētā Gara
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma referāts
par Svēto Garu.
Svētdien,19.plkst.10.00 ‐Aizvesto piemiņas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪLIJĀ
Svētdien,3. plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
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Svētdien,10. plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,17. plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma,
siltas pusdienas.
Svētdien,24. plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,31. plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
referāts.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

JŪNIJĀ
Svētdien,5.K.Baumane/S.Veidnere
Svētdien,12.B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,19.M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,26.A.Medne/S.Graudiņa
JŪLIJĀ
Svētdien,3.R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,10.L.MacPherson
Svētdien,17.I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,24.Dz.Jansone/D.Jansone
Svētdien,31.T.Koškina/V.Parcell
DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
Piektdien, 6.maijā, plkst.11.00 –
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

APRĪLĪ
Svētdien,17.J.Rīmanis
Piektdien,22. A.Kristovskis
Svētdien,24. I.Birze
MAIJĀ
Svētdien,1. J.Rīmanis
Svētdien,8. I.Liepiņš
Svētdien,15.J.Turmanis
Svētdien,22.A.Kristovskis
Svētdien,29.I.Birze
JŪNIJĀ
Svētdien,5.J.Rīmanis
Svētdien,12.I.Liepiņš
Svētdien,19. I.Birze
Svētdien,26.A.Kristovskis
JŪLIJĀ
Svētdien,3. J.Turmanis
Svētdien,10. J.Rīmanis
Svētdien,17. I.Liepiņš
Svētdien,24. I.Birze
Svētdien,31. A.Kristovskis

DIEVKALPOJUMI VOLLONGONGĀ
Svētdien, 24.aprīlī, plkst.14.00 ‐ Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,24.jūlijā,plkst.14.00 ‐
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās
plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos,
plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
Pardomām: Sal.Pam.3:5‐8
Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un
nepaļaujies uz sava prāta gudrību,
bet domā uz To Kungu visos savos ceļos,
tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.
Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet
bīsties To Kungu un vairies no ļauna.
Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un
atspirdzinās tavus kaulus.

APRĪLĪ
Svētdien,17. A.Medne/S.Graudiņa
Piektdien,22. I.Gedgovda
Svētdien,24. R.Gulbe/S.Fraser
MAIJĀ
Svētdien,1. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,8. Dz.Jansone/D.Jansone
Svētdien,15. L.MacPherson
Svētdien,22.R.Gulbe/S.Fraser
Svētdien,29.L.MacPherson
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Draudze uz tīmekļa
Draudzes tīmekļa adrese ir:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD un daži uz DVD. Tos var
iegādāties pie draudzes grāmatgalda vai
prāvesta.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES°
Kristus saka: “Mieru Es jums
atstāju, Savu mieru Es jums dodu;
ne kā pasaule dod, Es jums dodu.
Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Lidija Polis
Rita Šķiņķis
Valters Balodis
Aivars Drēziņš
Elvīra Senkolovics
Aina Medenis
Elga Rodze‐Ķīsele
Biruta Kelps
Jānis Lellis
Arnis Skujiņš

+23/12/2010
+23/12/2010
+06/01/2011
+16/01/2011
+20/02/2011
+27/02/2011
+02/03/2011
+28/02/2011
+16/03/2011
+26/03/2011

DATI NEMELO
Sakarā ar 2011. gada draudzes
pilnsapulci, draudzes priekšnieks bija
izgatavojis un man iedeva draudzes
locekļu sarakstu
ierakstītu vecuma
kartībā. Šobrīd draudzē mums ir 46
locekļi vecumā no 90 līdz 102. 43 locekļi ir
starp 85 un 90, un 55 ir starp 80 un 85.
Tas nozīmē, ka mums 144 draudzes
locekļi ir jau 80 gadu vecumā vai vairāk .
Nākošā kategorījā no 75 līdz 80 ir 10 un
no 70 līdz 75 ir 37. Tas dod mums 191
locekļus, kas pēc Bībeles norādījuma ir
iesaukšanas gados.
90 Psalmā rakstīts: „Mūsu dzīvības
laiks ir septiņdesmit gadi un, ja kāds ļoti
stiprs, astoņdesmit gadi, un mūža
ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet
ātri, un mēs aizlidojam kā ar
spārniem.” (10.pants).
Vairrāk, kā puse, no mūsu draudzes
locekļiem ir sasnieguši ievērojumu
vecumu. Pagājušā gadā mums draudzē
notika četrdesmit izvadīšanas, vienas
laulības, un neviena kristība. Šogad divas
laulības, vienas kristības
un jau 8
izvadīšanas.
Ir pienācis laiks mums nopietni
padomāt par nākotni. Mums, kā visām
latviešu draudzēm ir pašiem jāgādā par
mācītāja algas maksāšanu un īpašuma
uzturēšanu. Draudze nesaņem absolūt
nekādu atbalstu nedz no valsts, nedz no
kādām citām organizācijām. Draudzēs
skaits samazinās, un mēs visi labi zinām,

97
78
97
75
96
90
88
87
86
91

KRISTĪTS
Bailey Scott Siliņš
Kristīts Kanberā,
13/02/2011
“Laidiet bērniņus un
neliedziet tiem pie Manis
nākt, jo tādiem pieder
Debesu valstība.”
Mt.19:14
LAULĀTI
Aleksandrs Impols ar
Ilzi Musiņu
Laulāti Svētā Pētera
baznīcā, Adelaidē,
2011.g.20.februārī.
Andris Gauja ar Chiara Bellinato
Laulāti Svētā Jāņa baznīcā, Homebušā,
2011.g.12.martā.
“Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs
šķirt.” Mt.ev.19:6
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ka izdevumi strauji pieaug. Piemēram
šogad vien, jau mums jāizdod vairāk kā
$10,000 lai savestu baznīcu un zāli kartībā,
sakara ar uguns drošības likumiem.
Ir bēdīgi ka jaunākās paaudzes
vairs neatrod nekādu vajadzību piederēt
draudzē. Tomēr, kad pienāk brīdis savu
tuvinieku izvadīt pedējā gaitā, tad meklē
mācītāju un ir priecīgi ka palīdzība un visas
ērtības, kā pašu latviešu dievnams, telpas
kur rīkot bēru mielastu utt. ir pieejamas.
No savas puses esmu vienmēr gatavs un
vairāk kā priecīgs izpalīdzet ģimenēm
vajadzību brīdi, bet varu saredzēt, ka reiz
pienāks diena, ka kāds griezīsies pie
draudzes pēc palīdzības un atradīs ka tā
vairs nav, jo trūka atbalsts tās uzturēšanā.
Zināms, ka ticību jau nevienam nevar
uzspiest, bet ja tomēr atrodam par
vajadzīgu reizēs draudzes pakalpojumus
izmantot, tad visiem latviešiem vajadzētu
arī rūpēties par to lai būtu līdzekļi ar ko
draudzes darbību un īpašumus uzturēt.
Gatavojot testamentus, būtu labi
padomāt arī par draudzi, kas jau vairrāk kā
sešdesmīt gadus trimdā, ir bījusi atsaucīga
katram kas pie viņas griezies. Tā pat arī
būtu vērtīgi mums par šo lietu pieminēt
saviem jaunākā gada gājuma radiem, kas
lai gan draudzē nesastāv, tomēr varētu
sniegt financiālu atbalstu.
Laipni lūdzu, katram lasītajām
nopietni padomāt Dieva priekšā, ko man
nozīmē draudzē, ko es varētu ceret no
viņas saņemt, un ko es varetu dot pretī?

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA
ZIŅAS
Sidnejas Ev. Lut. Latviešu
draudzes 2011. gada
pilnsapulce.
Šī gada kārtējā pilnsapulce tika
noturēta 27. februārī, draudzes namā, pēc
dievkalpojuma.
Pilnsapulcē piedalijās 33 locekļi,kas
bija mazliet samazinājies skaits salīdzinot
ar iepriekšējogadu. Pilnsapulci iesāka
prāvests Colvin MacPherson ar lūgšanu
Dieva vadībai pilnsapulces gaitā.
Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja
draudzes priekšnieku Eigitu Timermani,par
sekretāru Valdi Krādziņu,un par balsu
skaitītāju Ivaru Birzi.Sekretārs V. Krādziņš
nolasija iepriekšējās, 2010. gada
pilnsapulces protokolu, ko pieņēma bez
grozijumiem.
Tālāk turpināja ar ziņojumiem par
draudzes darbību 2010. gadā. Vispirms par
draudzes garīgo dzīvi ziņoja prāvests, ka
draudzē noturēti 49 dievkalpojumi, 6
lasītie. Ir bijuši divi Garīgi koncerti,
Draudzes Ansambļa un Ziemsvētku
konce rts. P rāv ests ir not urē jis
dievkalpojumus arī Ņūkāslē
un Wollongongā, kā arī svētbrīžus veco
ļaužu mītnē Bankstownā,visus ar Svēto
Vakarēdienu.
Atsevišķos apmeklējumos 62 locekļi
ir saņēmuši Svēto Vakarēdienu. Prāvests ir
noturējis Bībeles Stundas ceturtdienās un
Lūgšanas grupas sanāksmes pirms
dievkalpojumiem.
Izvadīti ir bijuši 40 aizgājēji, no
kuŗiem 24 bija draudzes locekļi.
Šinī gadā Draudzes Vēstnesis ir
izdots trīs reizes, draudzes mājas lapu
tīmeklī ir papildinājis prāvests, kā arī
nosūtijis ziņojumus un rakstus par draudzi
laikrakstiem „ Austrālijas Latvietis” un
„Latvietis”. Draudzē noturēti trīs referāti.

Jaunās izējas gaismas baznīcā un zālē
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Par darbu ārpus Sidnejas prāvests
ziņoja, ka ir piedalijies dievkalpojumos
Kanbērā, Melburnā, Pertā un Kraistčērčā‐
ALELDA ietvarā, arī sinodē Adelaidē, un
Baznīcas Virsvaldes sēdē Wittenbergā,
Vācijā. Prāvests pateicās Dievam par viņa
lielo žēlastību 25 gadu laikā kalpojot
draudzē, arī pateicās priekšniekam,
padomei, ērģelniecēm,dāmu komitejai, un
visiem draudzes atbalstītājiem.
Sekoja draudzes priekšnieka pārskats
par 2010. gadu. Priekšnieks ziņoja „bez
prieka”, ka draudzes sastāvs ir samazinājies
par 19 locekļiem, gada beigās bija vairs
tikai 362 locekļi.Apmēram viena ceturtdaļa
no locekļiem ir strādājošie,trīs ceturtdaļas
nestrādājošie. „Vecuma” ziņā sastāvā nav
bijušas lielas maiņas, turpat trīs ceturtdaļas
no locekļiem ir 65 gadu veci, vai vecāki.
Priecīgāka ziņa bija draudzes kases
stāvoklis gada beigās. 2010. gada budžetā
bija paredzēts $13,000 iztrūkums, bet gads
nobeidzās ar $4,400 pārpalikumu. Šo
stāvokli veicināja lielāki ienākumi no
noguldijumiem, testamentārs ziedojums,
bet galvenokārt draudzes čaklās dāmas,
kas ar savu nerimstošo darbošanos
sagādāja $10,000 vairāk, nekā bija
paredzēts. Tas deva iespēju atjaunot ledus
skapi, saldētāju, datoru un „drukatāju”, visi
šie „darba rīki” bija kārtīgi nokalpojuši savu
mūžu.
Priekšnieks ziņoja ka draudze vēl
sastāv SLOA, LAAJ,ALELDA un LELBĀL.
Pagājušā gada sākumā priekšnieks tika
ievēlēts par ALELDA „laicīgo” pārstāvi
LELBĀL Virsvaldē.
Priekšnieks izteica pateicību par
palīdzību un atbalstu visiem locekļiem,
itsevišķi prāvestam, padomei,
dāmu
komitejas priekšniecei , kasierim Nikam
Sproģim, čaklajām dāmām, draudzes
Ansamblim, un
dārza un apkārtnes
apkopējiem. Priekšnieks nobeidza ar
lūgumu Dievam dot spēku un veselību
turpmāk.

Tālāk sekoja Dāmu Komitejas
priekšniece Tamāra Koškina, ar pateicību
Dievam par turēšanu pie veselības
un gribas darboties. Dāmu pašaizliedzīgā
darbošanās ir ļoti vērtīga mūsu draudzes
dzīvē, paužot Kristus mīlestību mūsu
starpā, palīdzot ar lielo $22,000 devumu
draudzei.Pagājušā gadā dāmas sarīkoja 13
bēru mielastus, 4 jubilejas, 2 reizes
„pankūkas”, un 4 reizes pasniedza
pusdienas. Dāmas sarīkoja Dārza un
Pļaujas svētkus, kā arī cepa piparkūkas
Ziemsvētkos, un maizītes svētdienas rītu
vajadzībām.
P rie k š nie ce pa t e icā s v is ā m
darbiniecēm, arī kungiem, kas nākuši
palīgā, bet it sevišķi galvenai saimniecei,
Brigitai Kubliņai, un galvenām palīdzēm
Dzidrai Jansonei, Karīnai Baumanei, un
Alīsei Auziņai. Pateicība Alīsei un palīdzēm
par pielikto darbu rīkojot loterijas un
Lonijai Graudiņai par kasieres darbu.
Sekoja Iekšējās Revizijas Komisijas
ziņojums,kur A. Palavs un J. Turmanis
apliecināja, ka ir pārbaudijuši draudzes un
Dāmu komitejas grāmatas 2010. gadam, un
tās atbilst un pareizi atspoguļo draudzes
finanču stāvokli 2010. gada 31. decembrī.
Sekoja valsts apstiprinātā revidenta V.
Dušeļa ziņojums, ka viņš ir apmierināts ar
parbaudīto pārskatu, un nosūtīs to valsts
iestadēm.
Par aizgājušā gada darbību nekādas
pārrunas neizraisijās, bet skatoties uz
nākošo gadu Tamāra Koškina lūdza vairāk
darbinieces pieteikties virtuves un citiem
darbiem. Arī būtu ļoti vēlams, ja jaunieši,
kas kād‐reiz draudzē iesvētīti, nāktu un
ņemtu daļu draudzes dzīvē. Uz to prāvests
atbildēja, ka līdzīgi mūsu draudzei notiek
visās latviešu draudzēs pasaulē.Viena daļa
jaunieši iestājās vietējās austrāliešu un
cittautiešu draudzēs.
Draudzes locekļiem vajadzētu
„aktīvāk” pievilkt draugus uz mūsu
draudzi.Prāvests pateicās par visu paveik‐
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to mūsu draudzes 60 gadu mūžā.
Pēc tam sekoja kasiera Nika Sproģa
ziņojums par 2011. gada paredzēto
budžetu. Šinī gadā liels, atsevišķs izdevums
būs EXIT gaismu iekārtošana, kas varētu
izmaksāt ap $10,000. Bez lielām pārrunām
pilnsapulce pieņēma proponēto budžetu.
Pēc pārrunām par likmi draudzes
nodevām 2012.gadam, pilnsapulce nolēma
atstāt tās esošā līmenī, prāvests
pieminēja ,ka mudinās ziedojumus
draudzes darbam.
Draudzes sekretārs Valdis Krādziņš
Pilnsapulce nolēma pacelt zāles īri,
sakarā ar stingri paaugstināto elektrības
izmaksu.
Sekojošā padomes locekļu vēlēšanā
esošos četrus locekļus, Ivaru Birzi, Valdi
Krādziņu, Niku Sproģi un Eigitu Timermani
atkal ievēlēja ar aklamāciju uz diviem
gadiem.
Pēc tam prāvests proponēja Eigitu
Timermani priekšnieka amatam, kuŗu
pilnsapulce ievēlē. Priekšnieks pateicās par
parādīto uzticību.
Pēdējais darba punkts bija iekšējās Cakļās saimnieces nenogurstoši mīc mīklu un cep
dzeltenmaizi!
revizijas komisijas vēlēšana, kur atkal
ievēlēja visus trīs esošos locekļus Andri
Kristovski, Andreju Palavu un Juri Turmani
uz vienu gadu. Daina Timermane palika
kandidāte.
Pilnsapulci nobeidzot prāvests
pateicās priekšniekam par paveikto un par
pilnsapulces vadīšanu, novēlot
Dieva svētību.Beidzot pilnsapulci, dalībnieki
pateicībā nodziedāja „Pie rokas ņem un
vadi”. °
Draudzes pilnsapulce

Eigits Timermanis
Draudzes priekšnieks.
Pardomām: Sal.pam.9:10

Saldam zobam.

Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana,
un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana.

Ivars Birze ar Ingrīdu
Gedgovd.
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DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
Svētdien, 22.maijā, plkst.11.00
Gaišus un priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus visiem vēl
draudzes mācītājs, padome un dāmu
komiteja!

Bagātiniet savas Lieldienu brokastis ar svaigi
ceptiem pīrāgiem un dzeltenmaizi, kas pārdošanā
pēc dievkalpojuma draudzes namā.

Draudzes mācītājs

Draudzes priekšnieks

Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā
pirms un pēc dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Eigits (Goga) Timermanis

271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001

Draudzes kancelejas telefons (02) 9746 1934
Fakss (02) 9764 3318
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Epasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece

Draudzes Epasts

Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073

sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
www.sydneylatvianchurch.org.au

Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
Epasts cpherson@optusnet.com.au

Epasts tamarakosk@iinet.net.au
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