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Dievs pie mums

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību
kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” (Jņ 1:14)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Reizumis cilvēki saka, ka būtu labi, ja Jēzus šodien būtu mūsu vidū. Bet Viņš jau ir mūsu
vidū! Jēzus pats teica: “Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu
vidū.” (Mt 18:20). Savukārt citviet Viņš teica: “Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz
pasaules galam.” (Mt 28:20)
Protams, Jēzus nav mūsu vidū kā toreiz, kad Viņš staigāja par Galileju. Bet savā ziņā
šodienas situācija ar Jēzus klātbūtni ir labāka nekā toreiz. Savulaik Viņš varēja būt tikai
vienā reizē vienā vietā. Tagad Jēzus caur Svēto Garu ir visur vienlaikus!
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Jēzus mācekļiem teica: “Tomēr Es jums
saku patiesību: tas jums par labu, ka Es
aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis
nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu
pie jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei
izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku – jo
tie netic Man. Taisnību – jo Es aizeimu pie
Tēva, un jūs Mani vairs neredzēsit. Tiesu –
jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu
spriedumu. Vēl daudz kas Man jums
sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs
vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no
Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un
darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas
Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir
Mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas
Tēvam pieder, pieder Man; tāpēc Es jums
sacīju, ka Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un
jums to darīs zināmu.” (Jņ 16:7–15)

Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie
Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un
ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo
vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu
dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet
Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest
augļus no sevis, ja tas nepaliek pie
vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.
ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī
paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo
bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” (Jņ
15:1–5)

Svētais Gars vienmēr ceļ Jēzu godā. Kur
Jēzus, nevis cilvēks tiek godināts, tur
darbojas Dievs Svētais Gars. Ja vēlamies, lai
Dievs patiesi mūs svētī, lai Viņš svētī mūsu
dzīvi, darbu un draudzi, tad vienmēr vajag
darboties tā, lai Dievs tiktu godināts. Kur
Dievs tiek godināts, tur Dievs Svētais Gars
spēcīgi darbojas un dod spēku un atklāsmi,
un gudrību, un svētību, lai Dievs tiktu
godināts vēl vairāk.

vada, lai Viņš mūs uztur ciešās attiecībās ar
Jēzu. Ir trīs veidi, kā veicināt un stiprināt
attiecības ar Dievu. Caur šīm trim lietām
Dievs Svētais Gars spēcīgi darbojas. Šīs trīs
lietas ir Dieva Vārds, lūgšana un Svētais
Vakarēdiens.

Svarīgi, ka mēs paliekam Viņā, ka uzturam
ciešas šīs attiecības. Visātrāk no Dieva
attālina iedomība, lepnība un sevis
godināšana. Kad mūsu dzīvē notiek kaut
kas labs un mēs piesavināmies sev to godu,
tad sevi nolaužam kā zaru no vīnakoka un
dzīvības sula caur mums vairs neplūst.
Sākam novīst un nokalst un vairs neesam
Šajā tekstā Jēzus ļoti skaidri parāda, ka nekam derīgi.
daudz labāk ir tas, ka Viņš pie mums ir caur Lai tā nenotiktu, mums cieši un tieši jāturas
Svēto Garu, nevis fiziskā miesā. Vēlos īpaši pie Jēzus. Mums sev bieži jāatgādina, ka
uzsvērt 14. pantā teikto: “Tas Mani cels bez Viņa mēs nenieka nespējam darīt.
godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un Mums vajag visu laiku paļauties uz Viņu un
jums to darīs zināmu.”
lūgt, lai Svētais Gars mūs pilda, lai Viņš mūs

Mārtiņš Luters uzsvēra, ka Dievs Svētais
Gars darbojas iekš, caur un zem Dieva
Vārda. Kad lasām Dieva Vārdu (to
vajadzētu darīt katru dienu!), mums jālūdz,
lai Dievs Svētais Gars palīdz saprast lasīto,
lai šo Vārdu izskaidro un atdzīvina mūsu
sirdīs. Kad ticībā un paļāvībā lasām, tad
pats autors – Dievs Svētais Gars – ir pie
mums un mums to māca un skaidro.
Galvenais veids, kā Jēzus ir pie mums, ir
caur Viņa Vārdu. Jēzus un Dieva Vārds nav
atdalāmi. Lasi, lasi, lasi!

Svētais Gars ir jūtīgs, un Viņš nepiedalās
lietās, kur Dievs netiek godināts. Kur cilvēks
tiek izcelts, tur Dievs tiek aplaupīts, jo tikai
Dievam pienākas absolūti viss gods un visa
slava, un visa pateicība. Ja mēs kaut ko labu
izdarām, tas nav mūsu nopelns, bet Dieva.

Bez Dieva mēs nespējam nenieka izdarīt.
To mums Jēzus skaidri pasaka mācībā par
vīna koku. “ES ESMU īstais vīnakoks, un Otrs veids, kā stiprināt attiecības un
2
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veicināt Kristus klātbūtni, ir lūgšanas un
slavēšana. Lūgšana ir saruna ar Dievu.
Lūgšanai jābūt daudz dziļākai nekā tikai
savu prasību uzskaitīšanai. Galvenajai daļai
vajadzētu būt pateicībai un Dieva
slavēšanai un godināšanai. 22. psalmā
lasām: “Un taču Tu esi svēts, Tavs goda
krēsls
stāv
pāri
Israēla
slavas
dziesmām.” (22:4) Ja Dievu slavējam, tad
Viņš savā goda krēslā ir mūsu sirdīs un
saprašanā. Viņš valda mūsu sirdī. Kur Viņš
valda, tur mums ir svētība. Viņš ir pie
mums, kad lūdzam un slavējam. Pāvils mūs
mudina:
“Lūdziet
bez
mitēšanās
Dievu.” (1Tes.5:17)

Vakarēdienā, bet
sadraudzībā ar Viņu.

arī

dzīvi

pilnīgā

Kad Jēzus pasniedza kausu, Viņš teica: “Šis
kauss ir jaunā derība manās asinīs.” Tā laika
kultūrā, kad brūtgāns precējās, viņš brūtei
pasniedza kausu un teica: “Šis kauss ir
mana derība manās asinīs.” Ja brūte to
ņēma un dzēra, tad viņa pieņēma derību
dzīvot ar šo vīru. Saņemot Jēzus kausu, mēs
ieejam tuvās, ciešās attiecībās ar Viņu.
Mūsu dzīve savijas kopā ar Jēzu. Tad
nedzīvojam vairs sev, bet Viņam. To labi
izteicis Pāvils: “Līdz ar Kristu esmu krustā
sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo
Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es
Trešais veids, kā veicināt attiecības ar Jēzu, dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir
ir caur Svēto Vakarēdienu. Jēzus iestādīja mīlējis un nodevies par mani.” (Gal 2:20)
Svēto Vakarēdienu mums. Viņš to darīja ar Tā dzīvojot, katru dienu mēs piedzīvosim to
pavēli: “To dariet, mani pieminēdami.” patiesību , ka Dievs ir ar mums. Āmen.
Jēzus to devis, lai mēs nekad neaizmirstu,
cik ļoti Viņš mūs mīl. Tik ļoti, ka Viņš devis Draudzes mācītājs Colvin S.MacPherson
savu miesu un savas asinis kā upuri, lai
samaksātu sodu par mūsu grēkiem. “Jo tik Pardomām:
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 121.Psalms
dzīvību.” (Jņ 3:16)
1 Augšupceļa dziesma.
Mīlestībā Viņš izlēja savas asinis par tevi un
Es paceļu acis pret kalniem –
mani, lai mūs atpirktu no mūžīgās nāves.
no kurienes nāks man palīdzība?
Kad nākam pie Viņa galda, Viņš ir klāt. Viņš
2 Mana palīdzība no Kunga,
ir klāt maizē un vīnā, un Dieva Vārdā. Viņš
kurš radījis debesis un zemi.
sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs
3 Viņš neļauj klupt tavai kājai,
neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa
tas nesnauž, kas sargā tevi!
asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda
4 Redzi, tas nesnauž un neguļ,
Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir
kas sargā Israēlu!
mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā
5 Kungs ir tas, kas tevi sargā,
dienā. Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un
tavs pavēnis tev pie labās rokas –
Manas asinis ir patiess dzēriens. Kas Manu
6 dienā tevi neķers saule,
miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek
nedz mēness naktī.
Manī, un Es viņā.“ (Jņ 6:53–55)
7 Kungs tevi sargās no visa ļauna,
Lūk, cik svarīgs ir Svētais Vakarēdiens! Cik viņš nosargās tavu dzīvību.
būtiski ir ēst Kristus miesu un dzert Kristus 8 Vai tu iesi vai nāksi –
asinis. Mūsu fiziskā miesa ilgi nespēj dzīvot Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai.
bez barības un ūdens. Tā arī mūsu Gars un
dvēsele jāpabaro. Ēst Jēzus miesu un dzert
Viņa asinis nozīmē ne tikai dalību Svētajā
3
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS°

FEBRUĀRĪ
FEBRUĀRĪ
Svētdien,2.
J.Turmanis
Svētdien, 2. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar Svētdien,9.
J.Trumpmanis
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.
I.Birze
Svētdien, 9. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar Svētdien,23.
J.Rīmanis
Svēto Vakarēdienu.
MARTĀ
Svētdien, 16. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums Svētdien,2.
I.Liepiņš
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, Svētdien,9.
U.Hagens
draudzes dāmu sanāksme.
Svētdien,16.
A.Kristovskis
Svētdien, 23. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums Svētdien,23.
J.Turmanis
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, Svētdien,30.
J.Trumpmanis
draudzes pilnsapulce.
APRĪLĪ
MARTĀ
Svētdien,6.
I.Birze
Svētdien, 2. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar Svētdien,13.
J.Rīmanis
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.14.30 ‐ Kalpaka piemiņas FEBRUĀRĪ
dievkalpojums.
Svētdien,2.
D.Jansone/D.Timermane
Svētdien, 16. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
Svētdien,9.
R.Plikše/V.Galviņa
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
Svētdien,16.
A.Medne/S.Graudiņa
dievkalpojuma, mācītāja referāts par
Svētdien,23.
I.Mačēna/I.Upīte
Ciešanu laiku.
MARTĀ
Svētdien, 23. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
Svētdien,2.
B.Liberta/R.Hāgēna
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svetdien,9.
L.MacPherson
Svētdien, 30. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
Svētdien,16.
T.Koškina/V.Parcell
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,23.
M.Timermane/A.Zodiņa
APRĪLĪ
Svētdien,30.
L.MacPherson
Svētdien, 6. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
APRĪLĪ
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,6.
R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien, 13. plkst.10.00 ‐ Pūpolu
Svētdien,13.
A.Medne/S.Graudiņa°
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Piektdien,18.plkst.10.00 ‐ Lielās
Svētdien, 20.aprīlī, plkst.14.00 ‐ Kristus
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Vakarēdienu.
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,20.plkst.10.00‐ Kristus
Pardomām:
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Sargā savu muti no viltus, no tenkām
Svēto Vakarēdienu.
atturi lūpas!Lai tavas acis raugās taisni un
Svētdien,27.plkst.10.00 ‐ Baltās svētdienas tavs skatiens cieši uz priekšu, vērīgi
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
lūkojies, kur sper kāju,tad būs droši visi
dievkalpojuma, mācītāja referāts par
tavi ceļi!Nenovērsies ne pa labi, ne kreisi,
Ticību.
sargi savus soļus no ļauna! Sak.4:24‐27
4
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Svecītes uz eglītes mirdzēja spoži, un altārs
bija skaisti dekorēts ar ziemsvētku krūmu
zariem un agapantha ziediem.
NO MUMS
Koncertu ievadīja ar kopdziesmu:
ŠĶĪRUŠIES
„Skan tūkstoš balsīm dziesmas: Gods
Dievam augstībā.” Koncerts bija rīkots lai
Dievu godinātu un jau ar pirmo dziesmu
Dievs tika slavēts. Savā uzrunā, dalījos ar
evaņģēlija vēsti, ka tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis, ka Viņš devis mums Savu
Herta Kārkliņš +20/11/2013
92 g.v. Vienpiedzimušo Dēlu, lai mūs atpestītu.
Edgars Puriņš
+12/12/2013
93 g.v. Uzsvēru, ka nepietiek tikai šo vēsti dzirdēt,
Lida Pilmanis
+25/12/2013
88 g.v
bet Dieva dāvanu katram ir personīgi
Anna Rasmanis +27/12/2013
90 g.v. jāsaņem . Lai illustrētu, aicināju vienu
draudzes locekli atnākt priekšā un saņemt
Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu no manis dāvanu. Uzsvēru, ka, ar to ka viņš
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es dzirdēja, ka viņam pie manis ir dāvana ,
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un nepietika. Viņam bija jānāk un tā jāsaņem ,
neizbīstas. .”
lai baudītu tās labumu. Mīlestībā Dievs
Apbedīšanas lietas.
aicina katru atsaukties un pie Viņa nākt lai
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. saņemtu visu ko Viņš dod.
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
Pēc svētbrīža, Sidnejas latviešu vīru
koris
dziedāja
divas dziesmas Bethovena
(02) 9746 2949
„Svētā Nakts” un Gregoriešu dziesmu: „Ak,
Bībeles stundas
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes nāci, nāci Dievs pie mums.” Šī otrā dziesma
ir tradicionāla Adventes dziesma. Abas
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
dziesmas skanēja spēcīgi un skaisti, kuras
Lūgšanas grupa
diriģēja Ivars Štubis.
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.
Svētrunas angļu valodā
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu
valodā, un rakstiskā veidā saņemamas pie
durvīm pēc dievkalpojuma. Tās arī
atrodamas draudzes tīmekļa lappā.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Sidnejas Ev.lut. draudzes
Ziemsvētku Koncerts
Svētdien,1.decembris, bija pirmā
Adventes svētdiena. Advente ievada jaunu
baznīcas gadu, un šogad draudze atzīmēja
1.Adventes svētdienu ar skaistu
Ziemsvētku koncertu. Vairāk, kā simts
cilvēki pulcējās Svētā Jāņa baznīcā lai
svinētu šo jauno baznīcas gadu. Mums bija
turp./....7.lpp.
viesi no Latvijas, kā arī no Minesotas, ASV.
5
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Sveicieni no Latvijas, no Valmieras b r ī v p r a t ī g a j i e m t a j ā v a k a r ā
nofotografējāmies, un rakstu kas publicets
bērnu labdarības virtuves!

Valmieras avīzē.
Vasara Latvijā bija brīnišķīga, silts un
maigs rudens un faktiski tikai šodien ir pirmā
slapjdraņķa diena, bet ir taču 2.decembris!
Novembra beigas, diemžēl Latvijā atnesa
sēru dienas, sabrūkot lielveikalam, bojā
aizgāja vairāk, kā 50 cilvēki, tāpat arī visādas
citādas nebūšanas, rezultātā krita valdība,
kas ir ļoti žēl!
Bet dzīvojam tālāk, tuvojas Ziemassvētki,
bērni gatavo programmiņu, taisa svētku
kartiņas un mācās dziesmas.
Pati skaistākā kartiņa tiks sūtīta Jūsu
draudzei uz talo Austrāliju, ar sveicieniem no
mūsu biedrības cilvēkiem, no virtuves
bērniem, vēlot Jums visiem priecīgus
svētkus, lai sliktas dienas nav nevienas...

Jau atkal gada
beigas,
kad
gribas piesēst
un paskatīties,
kā tad tas gads
aizvadīts, kas
labs bijis un
varbūt ne tik
labs...
P a l d i e s
Dievam, mums
tas bijis labs,
vienmēr bija,
ko katlā likt un
virtuvei
arī
bērnu skaits samazinājies, varbūt krīze
beigusies?
Pateicībā un mīlestībā
Neilgi pirms Valsts svētkiem saņēmu Jūsu
Gaida Pevko.
Kristīgais žēlsirdības
draudzes ziedojumu. Esam virtuvē visi
10.12.2013
priecīgi un gandarīti par šo atbalstu, paldies centrs.
Jums, mīļie, ka palīdzat mums uzturēt šo
laiku!
Gandrīz reizē ar Valsts svētkiem, arī es
saņēmu atzinības nosaukumu “Eiropas gada
cilvēks 2013”, taisnību sakot, tas jau ir visa
kolektīva nopelns ieguldītajā darbā, bet man
patika, kas uz tās bija rakstīts: par ieguldīto
darbu, mīlestību un enerģiju, sniedzot
palīdzību sociāli maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem Valmieras pilsētā.

Pateicība no Talsiem
Saņemta ari pateicība no Talsu ev. Luterisko
draudzes, kopā ar Ziemassvētku kārtiņu.
Ieraksta starp citu rakstīts:
“Draudzes vārdā sūtām vissirsnīgākos
pateicības vārdus par dāsno ziedojumu, kuru
saņēmām š.ģ. Novembrī! Ziedojums tiks
izlietots palīdzot draudzes trūcīgākajiem
Pievienoju bildi, kur mēs ar bērniem un cilvēkiem.”
6
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.../turp.no 5.lpp

sešas dziesmas iesākot ar „Mums bērniņš
šodien piedzimis”. Ansamblim pievienojās
Arnolds Gūtmanis mūs iepriecināja
viešņa no Latvijas. Īpaši jauka un skaista bija
deklamējot Leonīda Breikša „Ziemsvētku
dziesma „Nu dziedāsim nu priecīgi.”
nakts balāde”. Šī skaistā dzēja atgādināja
Dziesmas vārdi, kā arī melodijā bija viegla un
Ziemsvētku nozīmi un vēsti.
priecīga.
Mūsu dūšīgais deklamētājs Arnolds,
piedāvāja vēl vienu dzēju „Lūgšana” un tā
ansamblis varēja atvilkt elpu pirms dziedāja
„Kads briniķīgs” un „Dievam Gods.” Pēdējā
dziesma skanēja tik spēcīgi, ka bija sajūta, ka
ansamblī dzied daudz vairāk nekā septiņi
dziedātāji.
Lai atgādinātu Ziemsvētku nozīmi,
nolasīju vēsti par Kristus dzimšanu no Lūkas
evaņģēlija 2.nodaļas, un tad koncertu slēdza
ar kopdziesmu „Klusa nakts.”
Koncerta ieeja bija pret labpratīgiem
ziedojumiem par labu Valmieras bāreņu
namam.
Prieks, ka koncerta apmeklētāji
bija ļoti labvēlīgi un saziedoja $1050. Nauda
tika nosūtīta uz Latviju, kā skaista
Ziemsvētku dāvana bērniem, kam dzīve ir
trūkumu pilna.
Koncertam sekoja lauku pavārde,
desiņas, salāti un bulka. Kūku galds bija
populārs, un visas piparkūkas tika pārdotas.
Tiešām svētīgs un jauks sākums jaunam
Vīru koris tad dziedāja vēl trīs ļoti baznīcas gadam.
skaistas un skanīgas dziesmas diriģentes
Colvin MacPherson
Dainas Jaunbērziņas vadībā. Pēdējā dziesma
„Dvēseles dziesma” visiem ļoti gāja pie sirds.
Tenora solo dziedāja Ivars Štubis un basa
DRAUDZES DĀMAS
solo Toms Mačēns. Baznīcas labā akustika
izcēla abu jauno dziedātāju balsis. Jauki bija
dzirdēt tik spēcīgas dziesmas no mūsu Draudzes dāmas tiek aicinātas uz sanāksmi,
Svētdien, 16.februarī, pēc dievkalpojuma.
vīriem.
Sekoja Valdas Moras „Šai svētā naktī”,
ko deklamēja Arnolds Gūtmanis. Dievs viņam Aicinam visas dāmas, kam interesē
draudzes nākotne, piedalīties šajā
devis tiešām labas spējas deklamēt.
Latviešiem ir sakām vārds, „Cilvēks neformālā sanāksmē, lai pārrunātu un
domā, bet Dievs dara.” Progrāmā saskaņotu darbību šim gadam.
paredzētais sniegums no soprānas Lilijas
Sīles, Imanta Līča pavadījumā, nevarēja Ir daudz un dažādas iespējas, kalpot
notikt, jo diemžēl solīste smagi saslimusi ar draudzei, un esam pateicīgi par katru, kas
pieliek roku, mūsu kopējam darbam.
saukstēšanos.
Draudzes ansamblis uzņēmas dziedāt
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The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144)
Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2014.gada 23.februārī, pēc
dievkalpojuma, Draudzes Namā, 30 Bridge Rd, Homebush, sākot plkst. 11:30.
Paredzētā darba kārta:
1. Lūgšana, atklāšana, pilnsapulces vadības ievēlēšana.
2. Darba kārtas pieņemšana.
3. 2013. gada 24.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Ziņojumi par draudzes darbību 2013. gadā:
par garīgo dzīvi; par saimniecību; par Dāmu komitejas darbību;
no iekšējās revizijas komisijas; no valsts apstiprinātā revidenta
4. 2013. gada 29.septembra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
5. Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.
6. Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību.
7. Draudzes budžets 2014. gadam un draudzes nodevas 2015. gadam.
8. Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Inārai Gedgovdai,Imantam
Liepiņam, un Baibai Libertei. Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē.
9.
Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus
drīkst pieteikt sapulcē.
Draudzes locekļiem ir tiesības būt pārstāvētiem sapulcē ar pilnvarotu pārstāvi (proxy),
ja pilnvara saņemta draudzes kancelē, nevēlāk kā piektdien, 21.februāri, plkst.11.30.
Eigits Timermanis

Draudzes priekšnieks

Draudzes izdotās grāmatas var iegādāties pie draudzes grāmatgalda.
Prāvesta Colvin MacPherson “Ticība ir darbības vārds” $12.‐
Prāvesta Colvin MacPherson “Dzīvības Maize.” $8.‐
Draudzes mācītājs
Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes
kancelejā pirms un pēc dievkalpojumiem.
Citās reizēs, ieskaitot vakarus, pēc
vienošanās.
Draudzes kancelejas telefons
(02) 9746 1934 Fakss (02) 9764 3318
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E‐pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
E‐pasts cpherson@optusnet.com.au

Draudzes priekšnieks
Eigits (Goga) Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001
E‐pasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870
E‐pasts tamarakosk@iinet.net.au
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