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KRISTUS MIRIS MUMS
Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām
nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs jau drīzāk
kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka
Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar
Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu,
tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim
izglābti Viņa dzīvībā! Rom.5:610
Lieldienās, atzīmējam Dieva lielo mīlestības un žēlastības izpausmi, kas nākusi pie mums 
grēciniekiem. Kristus par mums miris. Tā ir Dieva žēlastība, tā ir neaptverama mīlestība. Jēzus
reiz sacīja: “Nevienam nav lielākas mīlestības, kā šī, ka ja kāds atdod savu dzīvību par saviem
draugiem.” Draugu mīlestība var reizēm būt tik spēcīga, ka viens gatavs par otru mirt. Bet Dieva
brīnums un Viņa žēlastības izpausme ir tā, ka Kristus mira nevis par draugiem, bet par
ienaidniekiem. Caur grēku mēs esam Dieva ienaidnieki. Kristus par mums ir miris, lai mēs caur
Viņa upuri varētu būt nevis vairs ienaidnieki, bet Dieva bērni.
Kristus paņēma mūsu pelnīto sodu, un mūsu vietā izcieta grēcinieku nāvi, lai mums to
nekad nebūtu jācieš. Viņa izlietās asinis samaksāja grēka algu un katrs, kurš ticību uz Viņu
apliecina, ir atbrīvots no soda. Kad ticam uz Jēzus Kristus pestīšanu, tad esam brīvi no algas 
soda maksāšanas. Soda vietā mums dota dzīvība. Jēzus sacīja: "Jūsu sirdis lai neizbīstas!
Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es
jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums
vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī
jūs.”
Kristus mira un augšāmcēlās, lai tur kur Viņš ir, arī mēs reiz būtu. Viņš ir debesīs pie Tēva.
Mēs paši tur nevaram nokļūt. Vieta nav nedz nopelnāma, nedz nopērkama, un arī mums tā
nepienākās. Žēlastībā tā tiek dota tiem, kas tic. Ticēt nozīmē paļauties. Vai tu tici? Svarīgāku
jautājumu tev savā dzīve nav jāatbild.
Dievs tevi tik ļoti ir mīlējis, ka Viņs devis savu Dēlu tev kā Pestītāju. Vai tu esi atsaucies
Viņa mīlestībai? Ja tici, tad paliec uzticīgs līdz nāvei un tu saņemsi dzīvības vainagu. Ja vēl
netici, kādēļ ne? Ko tu kavējies? Kas tevi attura? Viņš tevi gaida ar atplestām rokām. Ieskaties, tu
redzēsi naglu zīmes. Viņš ļāvās briesmīgai nāvei, lai tu dzīvotu. Nāc pie Viņa. Nekavējies.
Roberta Bērziņa dziesma atgadina mums, ka vēl nav par vēlu:
Vēl žēlastības vārti Stāv vaļā maldīgam, Vēl Dieva svētie vārdi Pauž debess mieru
tam. Vēl Jēzu atrast vari, Viņš brūcēm var likt dzīt. Vēl pestīšanas stari No Viņa krusta
spīd.
Ko kavējies tad velti, Kad topi aicināts? Kam pasaulē cel telti? Pie īstā drauga nāc!
Nāc! Viņš tev vietu taisa Pie savas dārgās krūts. Viņš tavas saites raisa, Ka vieglojas
krusts grūts.
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Ņem, ko Viņš ciezdams devis, Ņem
mantas mūžīgās! Viņš nolieksies pie tevis
Un tevi dziedinās. Viņš pieņem grēcinieku,
Tam mieru sirdī lej. Lauz paša gribu lieku,
Tam droši tuvāk ej!
( Dz.gr.305)

JŪNIJĀ
Svētdien, 1. A.Kristovskis
Svētdien, 8. K.Jurenovskis
Svētdien, 15.J.Rīmanis
Svētdien, 22.I.Liepiņš
Svētdien, 29. J.Turmanis

Vēlu katram piedzīvot Dieva pestīšanas
prieku šogad Lieldienu laikā.

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,6. L. MacPherson, K.MacPherson
Svētdien,13. R.Plikše, L.Vilciņa
Svētdien,20.M.Gulbe, I.Upīte
Svētdien, 27.B.Kubliņa, L.Valdāte
MAIJĀ
Svētdien,04.I.Graudiņa, I.Krieviņa
Svētdien,11.M.Timermane, B.Liberte
Svētdien,18.I.Mačēna, E.Ķepīte
Svētdien,25.A.Zodiņa, D.Wagner
JŪNIJĀ
Svētdien, 01.D.Timermane, D.Jansone

Prāvests Colvin MacPherson
Draudzes mācītājs.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien,6.plkst.10.00 –Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13.plkst.11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums un sarīkojums.
Svētdien,20.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,27.plkst.10.00—Dievkalpojums bez
Svēto Vakarēdienu. Vikāres Lauras Skrābānes
vadībā
MAIJĀ
Svētdien,4.plkst.10.00 –Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
Svētdien,11.plkst.10.00 –Svētā Gara svētku
un Ģimenes dienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu
Svētdien,18.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,25.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,1.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.plkst.10.00—Aizvesto piemiņas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,22.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
Piektdien, 20.jūnija, plkst.11.00. Aizvesto
piemiņas dievkalpojums.Dežurē: E.Puriņš
SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS APRŪPES
NAMĀ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Pirmdien,14.aprīlī, plkst.11.00
Pirmdien,12.maijā, plkst.11.00
Pirmdien, 9.jūnijā, plkst.11.00
BĪBELES STUNDAS
Parasti notiek ceturtdienās no
plkst.10.00. Tuvākā
informacija pie prāvesta.

LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—
Draudzes dzīvoklī.

Pārdomām:
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,6. J.Rīmanis
Svētdien,13.P.Ķepītis
Svētdien,20. A.Kristovskis
Svētdien,27. K.Jurenovskis
MAIJĀ
Svētdien,4. I.Liepiņš
Svētdien,11.J.Rīmanis
Svētdien,18. P.Ķepītis
Svētdien,25. J.Turmanis

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es
vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai
kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir
tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai
nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā
pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir
augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu
sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. Fil.4:47
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LELBĀL BĪSKAPA VĒLĒŠANAS

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Archibīskaps E.E.Rozītis ir atkal ievēlēts kalpot
uz nākamiem septiņiem gadiem. Sveicam viņu
un vēlam Dieva svētību. Pateicos draudzei, ka
mani uzstādīja par kandidātu.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Olga Pauls
Marta Šveicars
Aivars Ozoliņš
Elsa Goreki
Ilse Betts
Ilma Stāks
Olģerts Zamurs
Marta Balodis
Andris Meiris

+ 03/12/07
+ 04/12/07
+ 23/12/07
+ 13/01/08
+ 19/01/08
+ 25/01/08
+11/02/08
+14/03/08
+18/03/08

100
85
67
89
82
76
85
97
82

Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība.”

KRISTĪTI
Oliver Andrew LOTT
17/02/08 Brisbanē
Alexander William Charles
WINTER
2/03/08 Svētā Jāņa baznīcā
Kristus saka: “Laidiet bērniņus pie Manis....”

Iesvētības 2008.g. Lieldienās
No kreisas: Mārtiņš Gulbis, Liene Gulbe
Eigits Timermanis; prāvests Colvin MacPherson
un vikāre Laura Skrābāne.

Draudze apsveic Elzu Celinski 100
gadu dzimšanas dienā un vēl Dieva
svētību.

IESVĒTĪTI
Liene Gulbe un Mārtiņš Gulbis
23/03/08 Svēta Jāņa baznīcā
Kristus saka: “ Tad nu ikvienu, kas Mani
apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es
apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir
debesīs. “

Draudze uz tīmekļa
Draudzes tīmekļa adrese ir:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes vēstneši ir pieejami pdf formatā, un
tas nozīmē, ja kādi no jums vairs nevēlaties
saņemt draudzes vēstnesi drukātā formā, bet
esat priecīgi to lasīt uz datora, tad lūdzu dariet
mums to zināmu. Samazinot skaitu ko izsūtam
par pastu,
ietaupam netikvien sūtīšanas
izdevumus, bet arī drukāšanas izdevumus. Arī
vēl viens labums ir, ka taupam papīru.

Dievkalpojumu un referātu
ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek ieskaņoti
uz CD. Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
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Kā jau teicu pilnsapulcē, sakarā ar manu
dzīves vietas maiņu iesaku draudzei sagādāt
jaunu priekšnieku drīzāk neka vēlāk.

DRAUDZES
PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…

Miķelis Strīķis
Draudzes Valde 2008.g.
Miķelis Strīkis—Priekšnieks
Eigits Timermanis—Priekšnieka vietnieks
Valdis Krādziņš—Sekretārs
Ināra Gedgovds—locekle
Kārlis Jurenovskis—loceklis
Imants Liepiņš—loceklis
Dāmu komitejas priekšniece :
Tamāra Koškina

Draudzes gadskārt ēj ā
pilnsapulcē šogad piedalījās vairāk draudzes
locekļu nekā iepriekšējā. Bija klāt arī citas
personas, kas nav draudzes locekļi. Vai tu tur
biji klāt? Ja nebiji, ko esi palaidis garām? Vai
dzirdēji ko kādreizējais mūsu draudzes
Padomes loceklis, Juris Balodis, kas nesen
atgriezies no vairāku gadu dzīves Latvijā, teica
par viņa vērojumiem par mūsu draudzes
tagadējo dzīvi? Vai tas tev negāja pie sirds?
Man gan!
Lielākais projekts pie kā pašlaik strādā
draudzes Padome ir iekārtot braucamo celiņu
lai draudzes zāle būtu ērti pieejama arī
cilvēkiem kas ir spiesti pārvietoties ratiņos.
Tāmi par beztrepju celiņa izbūvi, lai tas
sakanētu ar visām nepieciešamām juridiskām
prasībām, saņēmām tikai pāris dienas pirms
gadskārtējās pilnsapulces, resp. labu laiku pēc
tam kad Padome bija jau sastādījusi budžetu ko
likt priekšā pilnsapulcē. Budžetā draudzes
īpašuma uzturēšānai un labošanai ir paredzēti
tikai $10,000 bet celiņa iekārtošanai vien ir
nepieciešams apmēram $11,000. Un kur lai
ņemam tos vēl apmēram $3,000 kas vajadzīgi
lai atjaunotu robežsētas?
Budžets jau ta
sastādīts ar iztrūkumu. Nedomāju, ka par
radušos stāvokli būtu mums jākrīt histērijā, bet
kā angļu sakāmvards saka ”Dievs palīdz tiem,
kas paši sev palīdz”. Tādēļ draudze labprāt
saņems arī tavu īpašo ārkārtas ziedojumu lai
veicinātu vienu vai otru – vai arī kādu citu –
mērķi. Lūdzu esiet atsaucīgi!
Draudzes nodevas šim
gadam
paliek
negrozītas. Apmēram ceturtā daļa draudzes
locekļu tās jau ir samaksājuši. Vai arī tu esi
starp tiem, jeb esi starp tiem kas vēl kavējas?
Pilnsapulcē nolēma, ka 2009. gadā nodevas
būs
$120.00
strādājošajiem,
$80.00
pensionāriem bet $20.00 studentiem.
Pateicos Gunāram Zodiņam par tiem gadiem ko
viņš ziedojis mūsu draudzei strādājot Padomē.
Gunārs šogad uz Padomes locekļa amatu vairs
nekandidēja.
Apsveicu amatā jaunievēlēto
Padomes locekli Imantu Liepiņu.
Vēlreiz
pateicos visiem citiem Padomes locekļiem un
ikvienam draudzes darbiniekam par pieliktām
pūlēm mūsu kopīgā lietā, draudzes uzturēšānā
un veidošanā Dievam par godu!

1 Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus,
kas paaugstināts pie Dieva labās rokas.
2 Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz ze
mes lietām.
3 Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar
Kristu apslēpta Dievā.
4 Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad
arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.
5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei:
netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un
mantkārību; tā ir elku kalpība.
6 Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklau
sības dēliem,
7 kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši,
kad jūs vēl tanīs dzīvojāt.
8 Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātr
sirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas
runas, kas ir jūsu mutē.
9 Nemelojiet cits citam, novelciet veco
cilvēku un viņa darbus.
10 Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek at
jaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. Kol.3.
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* Izsūtīti dzimšanas dienas apsveikumi
ikvienam draudzes dalībniekam
* Noturētas 3 bībeles stundas un 3 dāmu kopas
sanāksmes, kas visas saistītas ar pusdienam.
Esam arī atbildīgas par baznīcas un zāles
tīrīšanu
Darbības gadu noslēdzām ar kopējām
pusdienām Il Buco restorāna, ko mums daļēji
financiāli atbalstija draudzes Padome.

DRAUDZES DĀMU DARBS
DĀMU KOPAS ZIŅOJUMS

Rezultātā verējām draudzes kasē pārskaitīt
$19000 dollārus mūsu pašu kasē gadā beigās
vēl paliekot $4673.93.
Mīļās Dāmas!

Grūti atrast vārdus ar ko izteikt pateicību visiem
Mana lūgšana Dāmu kopas dalībniecēm 2008. par šo lielu paveikto darbu. Paldies Dievam par
visiem jums mīļiem labiem cilvekiem, kam rūp
gadu atsākot,
ņemta no Pāvila vēstules Efeziešiem 3:1619
mūsu draudzes labklājība. Lai Dievs mums dod
spēku turpināt šo vērtīgo darbu 2008. gadā.
“Lai viņš (Dievs) savā bagātībā un
varenībā jums dotu savu garu un liktu
pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam, un lai
Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs,
un jūs iesakņotos un stipri stāvētu
mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs
spētu aptvert, kāds ir platums, garums,
augstums un dziļums, un izprastu Kristus
mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru
atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva
Tamāra Koškina
pilnību. „
Viens no galvenajiem dāmu kopas
uzdevumiem ir censties sagādāt līdzekļus lai šo
īpašumu un draudzes darbību varētu uzturēt.
Tas mums pavisam labi veicies.
Pagājušā

gadā

esam

DĀRZA SVĒTKI

paveikusas

Svētdien,

sekojošo:
* Izrīkojām 10 bēru mielastus
* Izrīkojām 3 jubilejas svinības
* Laimas ziemsvētku eglīti
* Bijām atbildīgas par Dārza un Pļaujas
svētkiem sagādājot visu: ēdienus, loterijas
galdu, izgatavojot loterijas biļetes utt.
* Pankukas pasniegtas 6 reizes
* Izrīkotas draudzes locekļu jubilejas
atzīmēšana 4 reizes
* Pusdienas sagatavotas 5 reizes
* Ēdieni sagatavoti ALELDA konferences laikā
– Augustā
* Izrīkoti 3 tirdzini Parramatā
* Regulāri ceptas maizītes svētdienas
vajadzībam un arī pārdošanai
* Saceptas piparkūkas pārdošanai

13.aprīlī
plkst.11.00
Visi mīļi lūgti.
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svētajiem mocekļiem un Kristus sekotājiem,
kas apliecināja ticību, mirstot mokpilnā nāvē.
Nāve  nodošanās, pilnīga kontroles
zaudēšana.
Dievs reti no mums prasa nāvi kā reālu
miršanu, biežāk tā ir atteikšanās no kādas
idejas, no sava plāna. Ļaut nomirt kādai domai,
kura mums varbūt liekas ļoti saistoša, bet
Dievam ir uz to cits plāns. Bet kad mēs tā
ļaujam savam kviešu graudiņam nomirt, tad Tas
Kungs atkal var nākt un darīt Savu darbu. Caur
mūsu uzticēšanos Viņš top pagodināts un Savā
spēkā lietas dara daudzkārt svetīgākas mums,
nekā mēs to varētu pat iedomāties.
Ļausim Dievam darīt Viņa darbu musu
dzīvēs, ļausim mirt tām lietam, kurām ir jāmirst,
lai tās atkal savā laikā varētu piedzīvot
augšamcelšanās brīnumu. Tāda nu ir Dieva
kārtība, ka visām svarīgām lietām Viņš ir
paredzējis iziet šo pārbaudjumu
cilku 
dzimšana, miršana un augšamcelšanās. Kur
esam mēs šobrīd savās dzīvēs? Kas ir tās
lietas, kurām neļaujam nomirt, lai tās Dieva
spēkā varētu celties augšam jaunā labākā
veidolā?
Jēzus sacīja: ”Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas Man tic, dzīvos arī, ja tas
mirs” (Jāņa 11:25).
Lai mums katram pietiek spēka dzīvot un
mirt raugoties uz Kristus krustu!
Draudzes vikāre Laura Skrābāne

Mirt lai
atdzimtu.
Bet Jēzus atbild viņiem: "Ir pienākusi stunda,
kad Cilvēka Dēls top pagodināts.
Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds
nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet,
ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.(Jņ. Ev. 12 :
2324)
Nupat bija Lieldienas. Liekas katru gadu
tās nāk ar vienu un to pašu vēsti un mums
visiem zināmo vēstures notikumu atceri. Bet
tas nekādā ziņā nevar būt kāds vienkāršs
piemiņas akts vai atceres diena.
Tas ir radikāls un prātam neaptverams
pavērsiens, kura sekas darbojas katrā no
mums. Tas ir brīnumains notikums, kuru ir vērts
arvien no jauna pārdomāt un piedzīvot.
Piedzīvot to varam, kad esam attiecībās ar To
Kungu savā ikdienā, aktīvā sadraudzībā un
tuvībā.
Nāvi uzvarēt ar nāvi. Nav viegli līdz
galam saprast šo principu.
Bet kā rakstīts: Ja kviešu grauds nekrīt
zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš
mirst , tad nes daudz augļu. Tas nu ir tāds
universāls princips, ko redzam viscaur Svētajos
Rakstos.
Upurēšanas rituāls Vecajā Derībā 
visuzskatāmākais piemērs tam, ka ar nāvi var
atgūt dzīvību un Dieva labvēlību. Mums vairs
nav nepieciešams upurēt ne dedzināmos, ne
kvēpināmos, ne ēdamos upurus. Par mums ir
nodots vislielākais upuris, kāds iedomājams –
Dieva Dēls. Viņš nevainīgs miris par mūsu visu
vainām un grēkiem. Tas mums paver jaunus un
plašus apvāršņus dzīvojot drošībā ar Savu
Kungu.
Gribu atsaukties uz prāvesta jau reiz
izteikto domu, ka tikai tad, ja esam gatavi mirt,
esam pa īstam gatavi dzīvot. Ne katram no
mums tiek piemērots tik liels pārbaudījums kā
Kristum, apliecinot savu nodošanos un
piederību Kungam un arī neskaitāmiem

Pārdomām
12 Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir
augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu
starpā saka, ka neesot miroņu augšām
celšanās? 13 Ja nav miroņu augšām
celšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.
14 Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad
veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga
jūsu ticība. 15 Tad jau mēs būtu Dieva viltus
liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu,
ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to ne
būtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšām
celšanās.
16 Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī
Kristus nav uzmodināts.
17 Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga
ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.
18 Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmi
guši.
19 Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz
Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.
20 Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem,
Viņš kā pirmais no mirušajiem. 1.Kor.15
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IESVĒTĪBAS

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Ziemsvētku koncerts

Jaunais Vējš

Krista MacPherson
Spēlē Skotu dūdas

Virtuvē
Jaunais
Padomes
loceklis
Imants
Liepiņš
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI

Svētdien, 13. aprīlī, plkst.11.00
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties svētku dievkalpojumā un
sarīkojumā.

Draudzes mācītājs
Prāvests 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 Epasts

BĪBELES STUNDAS

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

Cetrurtdienās, plkst.10.00
Bībeles stundas domātas ikvienam kam
interesē iedziļināties pārrunās par ticības
jautājumiem.
Visi mīļi aicināti piedalīties.

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

Tuvāka informācija pie prāvesta.

Draudzes vikāre
Laura Skrābāne Tel.0406474159
Epasts skrabane.laura@gmail.com
Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
Tel. 02 6337 3521
Mobīlais tel. 0408217979;
Epasts mikelis.strikis@bigpond.com
Dāmu komitejas priekšniece Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870
Epasts tamarakosk@iinet.net.au

Draudzes nodevas 2008.gadam
Studentiem $20
Pensionāriem $70
Strādājošajiem $100
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.
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