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Mīlestība ir
darbības vārds

Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā,
pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir
ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri
visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. (Kol 3:12–14)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Kristīgā ticība nav laba sajūta, skaista doma vai mistisks stāsts, bet dzīve, kas pauž
mīlestību visur un vienmēr.

Ticība ir darbības vārds. Mīlestība ir darbības vārds. Laipnība ir darbības vārds. Labestība
ir darbības vārds. Iecietība ir darbības vārds. Pacietība ir darbības vārds. Tā uzskaitīt
varētu ilgi un dikti, bet domāju, ka jūs sākat saprast manu domu. Kristietība ir darīšana.
Jēzus teica saviem mācekļiem: “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es
jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani
mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ 13:34–35)
No semināru laikiem man saglabājusies plāksnīte ar uzrakstu: “Ja tevi tiesātu kā kristieti,
vai būtu pietiekami daudz pierādījumu, kas to apstiprina?” Tas ir labs jautājums, ko
regulāri sev uzdot. Kā izskatās mana dzīve? Kādu iespaidu es atstāju uz citiem? Vai mana
dzīve atspoguļo Kungu Jēzu Kristu? Vai cilvēki, kas ienāk mūsu vidū, zina, ka esam Jēzus
mācekļi, jo mums ir mīlestība savā starpā?
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Viens ir teikt, ka esi kristietis, bet pavisam
cits – to izdzīvot un pierādīt. Cilvēkiem
vajadzētu ievērot un just, ka esam citādāki
nekā viņi. Pāvils rakstīja: “Bet Gara auglis ir:
mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība,
labprātība, uzticamība, lēnprātība,
atturība.” (Gal 5:22) Te aprakstīta kristīgā
cilvēka dzīve ne tikai svētdienā, bet katru
dienu, ne tikai dažas stundas dienā, bet 24
stundas dienā, septiņas dienas nedēļā. Šis
ir Svētā Gara auglis. Ja valkājam vārdu
“kristietis”, tad šim auglim vajadzētu būt
skaidri redzamam un jūtamam mūsu dzīvē,
citādāk jādomā, ka kaut kas nav kārtībā.

“Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku
un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa
drēbes, sasita un, atstādami viņu
pusmirušu guļam, aizgāja. Bet nejauši kāds
priesteris gāja pa to pašu ceļu un, to
ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī
kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja,
bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis,
savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu
redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš
pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un
vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un
to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā
dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos
saimniekam, sacīdams: kop viņu, un, ja tu
vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to
atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev
šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis
laupītāju rokās?” Tas atbildēja: “Tas, kas
viņam žēlsirdību parādīja.” Tad Jēzus uz to
sacīja: “Nu tad ej un dari tu arī tāpat.””(Lk
10:30–37)

Mēs neviens no mājām neizejam kails.
Pirms dodamies ārā, mēs saģērbjamies.
Atkarībā no tā, kurp iesim un ko darīsim,
izvēlamies drēbes. Tāpat kā nestaigājam
fiziski kaili, tā arī nevajadzētu būt garīgi
kailiem – jāuzģērbj garīgās drēbes. Pāvila
skaidrotā sirsnīgā līdzjūtība, laipnība,
pazemība, lēnība, pacietība u. c. ir mūsu
darba drēbes, ja esam Dieva bērni. Labs
amatnieks vienmēr nēsā līdzi visus
darbarīkus, jo nekad nezina, kuri būs
vajadzīgi, kādreiz āmurs, citu reizi zāģis vai
skrūvgriezis. Tāpat arī labs kristietis ir
gatavs ikvienai vajadzībai katru brīdi –
atkarībā no tā, kā, ar ko un kur sastopam
citus cilvēkus, kam nepieciešams atbalsts.

“Ej un dari tāpat” – tā Jēzus darītu. Ticība
un mīlestība izpaužas darbībā. Ja nav
darbu, tad tava ticība nav dzīva. Jēkabs to
izsaka ļoti labi: “Ko tas palīdz, mani brāļi, ja
kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav
darbu? Vai ticība viņu var izglābt? Ja brālis
vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas
barības, bet kāds no jums viņiem teiktu:
Dzīve nav viegla, dzīve ir sarežģīta. Cilvēku ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību,
attiecības nav vieglas, tās ir arī sarežģītas. – bet nedotu viņiem to, kas miesai
Mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, un, kur vien vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja
tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva.
ir darīšana ar cilvēkiem, agrāk vai vēlāk
Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir
notiek kādas nepatikšanas vai kaut kas
darbi. – Parādi man savu ticību bez
nesagaidīts. Un šādās situācijās mums
darbiem, un es tev parādīšu ticību no
jābūt tādiem kā Kristus. Katrā situācijā ir
labi pārdomāt, ko Jēzus darītu? Ja kāds mūs saviem darbiem. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu
dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai
apvaino – ko Jēzus darītu? Kāds ir dziļās
tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez
bēdās un sērās – ko Jēzus darītu? Rodas
domastarpības, pārpratums, nesaprašana – darbiem ir nedzīva? Līdzīgi kā miesa bez
gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība
ko Jēzus darītu? Kāds sastop
bez darbiem.” (Jk 2:14–20, 26) Dieva Vārds
bezpajumtnieku, kas prasa palīdzību – ko
viscaur rāda un māca mums to pašu
Jēzus darītu? Man šķiet, ka atbilde
patiesību – kristīgā ticība ir darbība.
atrodama līdzībā, ko Jēzus pats mācīja:
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Jēzus Kristus nākšana pasaulē, lai mūs
izglābtu no grēka un mūžīgās nāves, ir
Dieva mīlestības izpausme visai cilvēcei.
Dievs ne tikai sacīja, ka Viņš ir mīlestība,
bet caur Kristu Viņš to parādīja. “Jo tik ļoti
Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo
dzīvību.” (Jņ 3:16)
Mums vajag atsaukties Dieva mīlestībai,
dodot Viņam godu! Kā mēs parādām
Dievam godu? Kad dzīvojam mīlestībā!
Āmen.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 1. plkst.10.00—Ciešanu laika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst.10.00— Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst.10.00— Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22. plkst.10.00— Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst.10.00— Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien, 5.plkst.10.00—Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien,10. plkst.10.00—Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00—Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.11.00 — Dārza svētku
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Dārza
svētku sarīkojums.
Svētdien,26.plkst.10.00—Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien,3.plkst.10.00— Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,10.plkst.10.00— Ģimenes dienas

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst.10.00— Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst.10.00—
Debessbraukšanas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,31.plkst.10.00— Svētā Gara
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 23.
L.Vilciņa/A.Zīda
MARTĀ
Svētdien, 1.
L.MacPherson
Svētdien, 8.
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 15.
B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien, 22.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 29.
A.Medne/S.Graudiņa
APRĪLĪ
Svētdien, 5.
L.Vilciņa/A.Zīda
Piektdien,10.
L.MacPherson
Svētdien,12..
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,19.
B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,26.
R.Plikše/V.Galviņa
MAIJĀ
Svētdien,3.
L.MacPherson
Svētdien,10.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 17.
L.Vilciņa/A.Zīda
Svētdien, 24.
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,31.
B.Liberte/R.Hāgena
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 23.
J.Rīmanis
MARTĀ
Svētdien, 1.
J.Trumpmanis
Svētdien, 8.
A.Kristovskis
Svētdien, 15.
J.Turmanis
Svētdien, 22.
I.Birze
Svētdien, 29.
U.Hāgens
APRĪLĪ
Svētdien, 5.
A.Kristovskis
Piektdien,10.
J.Turmanis
Svētdien,12.
I.Birze
Svētdien,19.
J.Trumpmanis
Svētdien,26.
U.Hāgens
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MAIJĀ
Svētdien,3.
Svētdien,10.
Svētdien, 17.
Svētdien, 24.
Svētdien,31.

A.Kristovskis
J.Turmanis
I.Birze
J.Trumpmanis
U.Hāgens

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,12.aprīļī, plkst.14.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS/GARĪGAS PĀRRUNAS
Katru ceturtdien, plkst.10.00, draudzes
namā.
Interesantas pārrunas un jauka sadraudzība,
kā arī garšīgas pusdienas.
Noskatāmies Dieva Vārda izskaidrojumus un
pārdomas par speciālu tēmatu, tad
pārrunājam redzēto. Dalāmies ar
jautājumiem un piedzīvojumiem. Nekāda
iepriekš zināšana par Bībeli nav vajadzīga,
tikai interese iepazīties tuvāk ar mūsu ticību.
Kā Dāvids raksta: „Baudiet un redziet, cik
Tas Kungs ir labs.” 34.Ps.9
Ja tev ir laiks cetrurtdienas rītā, kāpēc
neizmēgināt? Ko tu vari zaudēt? Iegūt vari
daudz.
Visi mīļi gaidīti.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
Vita EVERSONS
+ 7/12/2019
83
Ojars TENISONS
+27/12/2019
85
Velta KRŪMIŅŠ
+24/01/2020
103
Asta AVRAMOVIC
+27/10/2020
87
Kristus saka: „Es Esmu Augšāmcēlšanās un
dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas
mirs ...” Jn.11:25
Apbedīšanas lietas:
Draudze iesaka un lieto.

AIZLŪGSIM PAR TICĪBAS DĒĻ VĀJĀTIEM
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
Paldies Dievam, mēs esam brīvi
(02) 9746 2949
pulcēties un Dievu slavēt un pielūgt bez
kādas apdraudēšanas. Tā tas nav, daudzās
vietās pasaulē. Atbalstīsim ticības dēļ vājātos
ar savām aizlūgšanām. Aicinu jūs uz
aizlūgšanas vakaru ko rīko „Pray for the
persecuted” grupa, kas notiks mūsu
dievnamā, sestien, 28.marta, plkst 19.00.
Skat atseviško sludinājumu.
MĀCĪTĀJA GRĀMATAS
Manā personīgā bibliotekā ir ļoti daudz
garīgas grāmatas gan latviešu un angļu
valodā. Tagad ir iespēja katram, kas vēlās tās
paskatīt, palasīt, vai aizņemties. Tās ir
pieejamas draudzes bibliotekas telpās.
4
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VĒSTULE NO LATVIJAS
Draudze katru gadu atbalsta Kristīgo
Žēlsirdības centru ar ziedojumu .

daudzmaz interesē,ar jauniešiem ir švaki.
Bet grāmatas cenšas iejusties atkal Latvijā
un būs jau labi!
Ar to uguns nelaimi pārdomas tādas
Sveiciens no Valmieras, Labdarības virtuves skumīgas, novēlu visiem izturību, lai ātrāk
un bērnu Dienas centra!
līst lietus un lai nepietrūkst svaiga gaisa!
Cienījamo Mācītāj!
Par jums domājot un lūdzoties - Gaida
Esmu palikusi parādā vēstuli no vecā gada , Pevko.
tad nu tagad cenšos to labot, lai arī gads jau 2020. gada 15. janvāris
ieskrējies!
Vispirms paldies par ziedojumu, tas ļoti
noderēja gadu noslēdzot, Ziemassvētku
egles svētku koncerts notika blakus skoliņā
lielākā telpā kā mums, tik daudz bija bērnu
un vecāki, atbalstītāji. Diemžēl bildes sanāca
nekvalitatīvas, jo bija patumšs zālē. Saldumu pakas šogad netaisījām, bet gan ar āboliem un mandarīniem, lai nebojājas zobi, arī
cenšamies ēdienu gatavot veselīgu, bez
kaitīgām garšvielām, liekam dilles, kas sagatavotas saldētas , selerijas, puravi utt., Bērni gatavojās tautas dējam.
mums paveicies ar pavārīti, kas labi gatavo,
nu riktīgs mājas ēdiens, Jums arī garšotu! Esam arī saņēmusi pateicību no Talsas
Darbība mūsu virtuvē un centriņā ir aktīva, draudzes kā arī no Rīgas Vecās Svētā Gervirtuvi apmeklē 50 cilvēku , ģimenes ar trudes draudzes , kuras arī katru gadu atbalbērniem, vientuļie un slimie cilvēki. Dienas stam ar ziedojumiem.
centrā apmēram 12 bērni katru dienu mācās
skolas uzdevumus, dzied, zīmē utt.
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
Pašlaik biedrība domā par jaunu palīdzības
veidu Valmieras veciem iedzīvotājiem – silta
SVĒTDIEN 19.aprīlī, plkst.11.00
un sātīga ēdiena pievešanu mājās, tas būtu
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd
tāds projekts izmēģināšanai, jāskatās, kāda
būs atsaucība.
Homebush.
Diemžēl šogad svētki atnāca kopā ar sliktām
Dārza svētkus ievadīsim ar
ziņām no Austrālijas, jau no rudens sekojam
dievkalpojumu,
līdzi prātam neaptveramajam, kas notiek pie
Pēc dievkalpojuma, ierastais
jums! Gan lūdzamies, gan raudam,par
Dārza Svētku sarīkojums ar
cilvēkiem, par nabaga dzīvniekiem, par lietu,
pusdienām, loterijām, kūku
kas varētu dot atelpu!
Latvijas televīzija rāda ziņās un veido raidījugadu, un jautru sabiedrību. Mīļi
mus vai katru dienu, kas mainījies!
Par grāmatām, joprojām ar katru iepazīstos,
lūdzam nākt un piedalīties
domāju par cilvēkiem un laiku, ar kurām tās
Draudzes Dārza svētkos.
bijušas saskarsmē,stāstu mūsu ļaudīm par
iespēju lasīt šīs grāmatas. Tiem, kam 50, tas
5

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

Love is a Verb
So, as those who have been chosen of God,
holy and beloved, put on a heart of
compassion, kindness, humility, gentleness
and patience; 13 bearing with one another,
and forgiving each other, whoever has a
complaint against anyone; just as the Lord
forgave you, so also should you. 14 Beyond
all these things put on love, which is the
perfect bond of unity. Col.3:12-14
My beloved friends in the Lord,
The Christian faith is not a nice feeling,
a nice thought, a mystical experience, but it
is a life of love that manifests itself
everywhere and always. Faith is a verb. Love
is a verb. Compassion is a verb. Kindness is a
verb. Patience is a verb. Forgiveness is a
verb. I could go on, but I believe that you get
the idea. Christianity is doing. It is action.
Jesus said to His disciples:
“A new commandment I give to you, that
you love one another, even as I have loved
you, that you also love one another. 35 By
this all men will know that you are My
disciples, if you have love for one another.”
Jn.13:34-35
Since my student days, I have a little
plaque in my office with the message: “If
you were accused of being a Christian,
would the evidence be there to prove it?”
This is a very pertinent question and
one that we should be asking ourselves on a
regular basis. We should be asking
ourselves: How does my life look to others?
What impression do I leave on others? Does
my life, my words and my actions reflect my
confession that I am a follower of Jesus
Christ? When people come into our
gatherings, do they know that we are Jesus
disciples, because they see and feel the love
that we have one for another?
You see, it is one thing to say that you
are a Christian, but another thing to prove it
in your day to day life. Our lives should be

lived in such a way that people notice that
we are different. Paul wrote to the
Galatians: But the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, 23 gentleness, self-control;
against such things there is no law.”
Gal.5:22-23
Paul here describes the fruit of The
Holy Spirit. This fruit is what a true Christian
life looks like. This fruit should not only be
evident on a Sunday, but everyday, not only
during business hours, but all day, everyday,
seven days a week.
If we name, the name of Jesus then
the fruit of the Spirit should be evident in
our life. If it’s not, then something is wrong.
We return to our text and let’s note
that Paul writes:
“So, as those who have been chosen of
God, holy and beloved, put on a heart of
compassion, kindness, humility, gentleness
and patience; 13 bearing with one another,
and forgiving each other, whoever has a
complaint against anyone; just as the Lord
forgave you, so also should you. 14 Beyond
all these things put on love, which is the
perfect bond of unity.”
We are to put on a heart that is
compassionate, kind…. We would not go out
of the house naked, would we? Before we
leave our house, we put on the appropriate
clothing that best fits our purpose for going
out. As we would not go out physically
naked, so too we should not be spiritually
naked. We need to put on our spiritual
clothing. In our text Paul describes this
clothing: compassion, kindness, humility,
gentleness and patience, bearing one
another, forgiveness and love.
We could say that these are our work
clothes, or our uniform as children of God. A
good tradesman always has his tools. He
never knows which ones he will need so he
carries a variety in his toolbox. He may need
a hammer, screwdriver, wrench, hacksaw,
or a spanner.
6
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In a like manner, a good Christian has
all his tools of life on board. He or she is
ready for any situation. Depending upon
who we are with and the circumstances
surrounding, different things will be needed.
Life is difficult. Relationships are
difficult. We live in a fallen and corrupt and
sinful world, and wherever we have dealings
with people, sooner or later problems arise.
This is where we need the mind of Christ
Jesus in all things. We need to ask, “What
would Jesus do.?”
For example: Someone offends us –
we need to ask:” what would Jesus do?”
Somebody is in distress and deeply worried ” what would Jesus do?”
We have a disagreement, or a
misunderstanding, or are in an argument -”
what would Jesus do?”
You meet a homeless person on the street
who is asking for help -” what would Jesus
do?” Jesus gives us the answer in a
powerful parable that he told:
“A man was going down from Jerusalem to
Jericho, and fell among robbers, and they
stripped him and beat him, and went away
leaving him half dead. 31 And by chance a
priest was going down on that road, and
when he saw him, he passed by on the
other side. 32 Likewise a Levite also, when
he came to the place and saw him, passed
by on the other side. 33 But a Samaritan,
who was on a journey, came upon him; and
when he saw him, he felt compassion,
34
and came to him and bandaged up his
wounds, pouring oil and wine on them; and
he put him on his own beast, and brought
him to an inn and took care of him. 35 On
the next day he took out two denarii and
gave them to the innkeeper and said, ‘Take
care of him; and whatever more you spend,
when I return I will repay you.’ 36 Which of
these three do you think proved to be a
neighbor to the man who fell into the
robbers’ hands?” 37 And he said, “The one
who showed mercy toward him.” Then

Jesus said to him, “Go and do the same.”
Lk.10:30-37
“Go and do the same.”
This is what Jesus would do.
You see faith and love are manifested in
action, in doing. If your faith is not
manifested in works, then it is dead. James
wrote:
“What use is it, my brethren, if someone
says he has faith but he has no works? Can
that faith save him? 15 If a brother or sister
is without clothing and in need of daily
food, 16 and one of you says to them, “Go in
peace, be warmed and be filled,” and yet
you do not give them what is necessary for
their body, what use is that? 17 Even so
faith, if it has no works, is dead, being by
itself.
18
But someone may well say, “You have
faith and I have works; show me your faith
without the works, and I will show you my
faith by my works.” 19 You believe that God
is one. You do well; the demons also
believe, and shudder. 20 But are you willing
to recognize, you foolish fellow, that faith
without works is useless?
For just as the body without the spirit is
dead, so also faith without works is dead.
James 2:14-20;26
This Scripture needs little or no explanation.
You see all throughout Scripture we see the
truth that Christianity is doing.
God demonstrated His love for us: He
gave:
“For God so loved the world, that He gave
His only begotten Son, that whoever
believes in Him shall not perish, but have
eternal life.” Jn 3:16
We should respond by loving Him and by
loving others in not only words, but deeds,
and so glorify God. Amen.
Pastor Colvin MacPherson
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

Draudzes
Eglīte
2019.g.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis
pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
Jn.ev.3:16
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 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 colvinmacpherson@gmail.com
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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
1/13 Ireland St, Burwood, 2134
Mājas tel. 8012 2362
Mobīlais 0421 320 870
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au

