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1 Tanī laikā nāca no 

ķeizara Augusta 

pavēle uzrakstīt visus 

valsts iedzīvotājus. 2 

Un šī pirmā 

uzrakstīšana notika 

tajā brīdī, kad Kirenijs 

valdīja Sīrijā. 3 Tad 

visi nogāja 

pierakstīties, katrs 

savā cilts pilsētā. 4 Arī 

Jāzeps no Galilejas, no 

Nacaretes pilsētas, 

nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida 

nama un cilts, 5 ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. 6 Un, 

tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. 7 Un viņai piedzima pirmdzimtais 

Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. 8 

Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, 

9 un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un 

tie bijās ļoti. 10 Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums 

pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 11 jo jums šodien Pestītājs 

dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. 12 Un to ņemieties par zīmi: jūs 

atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu." 13 Un piepeši tur pie eņģeļa bija 

debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: 14 "Gods Dievam augstībā, un 

miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts." 15 Un, kad nu eņģeļi no tiem bija 

aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: "Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, 

kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot." 16 Un tie steigdamies nāca un 

atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. (Lūkas ev.2:1-6) 



Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot. 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 

Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.   
 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa 

nakts dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus 

nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, 

novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. 

Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo sērās, neziņā, 

rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  

Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.  

 

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina 

sevi.  “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz 

un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   

 

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš 

sapnī saņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu 

no draudzes locekles, kuŗai nesen palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā 

aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas 

naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu 

ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne - miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. 

Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes 

rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   

 

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības 

svētītus, skaistus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts 

mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels 

prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē,, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus 

piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas 

gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt 

bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, 

Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena 

Viņa sargāta, Viņa želastības un jaunu uzdevumu pilna!   

 

  Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 

Archibīskape Lauma 

 



 

 LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ  
 
 LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  IN  AMERICA 
 Prāv./Dean Gunars Lazdins,  
 146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608 e-mail:glazdins@indy.rr.com 

 
 

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur 
praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis 
caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko 
Viņš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 
 

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus 

labākos vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā 

Adventa laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu 

iespēju pārdomāt savu ticibu un attiecības ar Kungu Jēzu 

Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un 

dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, 

Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassēvtkos mūs pilda prieks un 

mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir 

piepildījušas Kristus Bērns.  

Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa 

brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī 

mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka 

patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē.  

Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu 

dēļ. Cik brīnišķīga un žēlastība pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos 

paradumus, sāpes un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki 

to dāvā. Lai kopā augam spēkā un žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un 

Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē.  

Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir 

uzticējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un 

pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sutu?”, 

atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu 

Baznīcai. 

Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka 

tas bus pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas 

kopā ar mums pielūdz Dievu. 

  Lai musu Kungs Jezus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus 

šajā cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma 

pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  
 
LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 
 



 

 

 
 

 
  PALĪDZĪBAS NOZARE                 māc. Biruta Puiķe Wilson 
  5107 N Westnedge Ave, Kalamazoo, MI 49004, USA;.  

   tālr. 269-267-5330 birutapuike@yahoo.com  

 

 

Mīļie, LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji! 
 

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos 
ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas sniegt finansiālu palīdzību 
tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem 

līdzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam 
vājredzīgam zēnam Latvijā. Gandrīz visu redzes aparātam 

nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies par 
dāsnumu!  Esam piešķīruši palīdzību $1700.- apmērā vasaras 

nometnes rīkošanai invalīdiem Latvijā. Esam piešķīruši $500.- 
atbalstu ģimenes mājas “Zvannieki” jauniešiem stipendiju fondam. 
Esam nosūtījuši palīdzību $200.- apmērā daudzbērnu ģimenei 

komunālo maksājumu segšanai. Piešķīrām $2000.- Audžuģimeņu 
biedrībai pārtikas paku iegādei audžuģimenēm Ziemsvētkos.  Palīdzības saņēmēji ir bijuši 

pateicīgi par saņemto.  
Par nožēlu jāteic, ka ar katru gadu ienāk arvien mazāk līdzekļu Palīdzības nozares 

kasē, un līdz ar to, mēs arvien mazāk spējam palīdzēt palīdzības lūdzējiem. Es zinu, ka tad, 

kad pašiem neklājas viegli, tad nav viegli domāt par līdzcilvēku vajadzībām. Bet es vēlos 
katru aicināt – lūdzu, pārdomājiet cik katrs spējiet, cik Jūsu rocība atļauj, un, lūdzu, ar savu 

ziedojumu atbalstiet tautiešus. Palīdzības nozares vadlīnijās pirmā prioritāte ir cilvēku tiešās 
vajadzības. Mēs nepiešķiram naudu ēku atjaunošanai vai būvei, bet cilvēku tiešajām 
vajadzībām. Bet mēs varam izdod tikai tik daudz cik atrodas mūsu kasē.  

2. vēstulē korintiešiem (9:10-11) teikts:   Kas dala sēklu sējējam un dod maizi 
ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Jūs tiekat 

darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību 
Dievam. Ar to, ko sniedzam otram palīdzības darbā, mēs pagodinām Dievu un tā ir mūsu 
pateicība Dievam par visu Viņa labestību un visām svētībām, kuras esam pārpārēm 

saņēmuši. Vai mēs arī šogad Dievam pateiksimies daloties savās svētībās ar cilvēkiem viņu 
vajadzībās? 

Atgādinu, ka puse no draudzei saziedotā tiks nosūtīta LELBA Palīdzības nozarei, bet 
otra puse paliek katrai draudzei. Šī summa nepapildina draudžu kases, bet ir lietojama 
palīdzības darbam Latvijai (piem. māsu draudžu atbalstam). 

Jau iepriekš sirsnīgs paldies ikkatram par dāsnumu! 
 

Māc. Biruta Puiķe – Wilson 
LELBA PN vadītāja 
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Mīļās māsas un brāļi! 

 

Jaunais 2015./16. gada LELBA Jaunatnes projekts ir klāt! Šis 

būs nozares ceturtais lielais projekts. "Lai rit!" (2010), "Būsim 

gudri!" (2012) un "Priecīgas pēdas" (2014). Kā zinām, svētības ir 

bijušas milzīgas iepriekšējos projektos. 

 

Jaunais labdarības projekts "Mīlestība mammām" atbalstīs 

Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, 

kurām nesen piedzimuši mazuļi. Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās 

salvetes, formula, ratiņi, vitamīni grūtniecēm, grāmatas utt. 

Sadarbosimies ar vietējām Zemgales draudzēm un sociālajiem 

dienestiem, lai uzzinātu, kuriem atbalsts būtu nepieciešams 

visvairāk. 

 

Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes - 

Anastasija Perri, Daina Renerts, Ūve Strautmanis, Annelī Cers 

un Erika Heinze, radot šī projekta ideju, izpētīja, ka Zemgalē ir 

visaugstākais dzemdību procents Latvijā, cik piemēroti, jo mums 

tieši nav bijis projekts Zemgalē. Pateicība Dievam un šīm radošajām jaunietēm, kuras izdomāja šo 

projektu! 

Kā zināt, Jaunatnes nozare vienmēr aicina vākt ziedojumus interesantos veidos. Naudas vākšanas idejas 

projektam "Mīlestība mammām" ieskaita "Pusdienas mammas gaumē" (aicinām rīkot pusdienas/vakariņas, 

kur baudīt mūsu mammu mīļākos ēdienus) un "Ratiņu walk-a-thon" (līdzīgi walk-a-thon, kur gājēji piedalās 

ar izdekorētiem bērnu ratiņiem). 

 

Aicinām LELBA draudzes vākt ziedojumus un tos nosūtīt tālāk LELBA kasierim Jānim Eizim 

(kasesjanis@comcast.net; tālr. 312-914-9655; adrese: P.O. Box 793, Oak Park, IL 60303, USA) ar norādi 

"Mīlestība mammām". Iesaistat arī citas latviešu organizācijas, vietējās draudzes un amerikāņu draugus. 

Kalposim kopā! Atbalstīsim Zemgales māmiņas! 

 

Izdale/misijas brauciens plānots 2016. gada vasarā Zemgalē. Pielikumā projekta skrejlapa PDF un Word 

formātā, droši varat to izmainīt jūsu vajadzībām. 

 

Vairāk informācijas pie Jaunatnes nozares vadītāja, mācītāja Dāga Demandta, dagdemandt@hotmail.com. 

 

Lai līksmojas it īpaši viņa, kas tevi dzemdējusi! Salamana pamācības 23:25 

 

Dieva mīlestībā, 

LELBA Jaunatnes nozares vadītājs 

mācītājs Dāgs Demandts  (612) 280-9333 
 
  

 



 

 

2015 g. decembris 

SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  

  1 2 3 4 5 
      Latviešu skola 

9:00 am 

6            11:00 am 

 
 

7 8 9 10 11 12 
ADVENTA KONCERTS 

-seko draudzes TIRDZIŅŠ 

ar siltam pusdienam- 

  6:30 pm 

VALDES SĒDE 

 

  Latviešu skola 

9:00 am 

13 14 15 16 17 18 
 

19 
 

11:00 am DIEVKALPOJUMS 

-svētdienas Skola- 

-seko kafijas  galds- 

 

 

   

 

 Latviešu skola  

LSC “Bake sale” 10:00 am 

ILOP  

Ziemassvētku eglīte 

2:00 pm 

 

20 21 22 23 24 25 26 
11:00 am Dievkalpojums 

ANGĻU/LATVIEŠU VALODĀ 

-bērnu/jauniešu piedalīšanas 

-seko kafijas galds- 

 

   Ziemassvētku 

Svētvakara 

Dievkalpojums 

5:30 pm 

  

27 28 29 30 31   
10:00 am Garīgas pārrunas 

11:00 Dievkalpojums 

-seko kafijas galds- 

 
 
 
 

4 
 
 

      

        
 

      

SVĒTDIENA. 

6.decembris 
13.decembris 

20.decembris 

24.decembris 

27.decembris 

 

VALDESDEŽŪRES 
A.Brugman 259-7490 

G.Kancs 844-8750 

M.Grendze 297-1952 

P.Kelpis 898-6163 

M.Kancs 414-2950 

 

 
 

 

 

   

 

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892 

Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 
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2016 g.janvāris 
SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  

31     1 2 
11:00 am Dievkalpojums 

-seko kafijas galds- 

      

3 4 5 6 7 8 9 
11:00 am Dievkalpojums 

ZVAIGZNES DIENA 

-seko kajias galds- 

  

 
7:00 pm 

VALDES SĒDE 
 

  Latviešu skola 

9:00 am 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 
11:00 am Dievkalpojums 

-seko kafijas galds- 

     Latviešu skola 

9:00 am 

 

17 18 19 20 21 22 23 
11:00 am Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ 

-seko kafijas galds- 

- 

 

 

 

     Latviešu skola 

9:00 am 

 

24 25 26 27 28 29 30 
11:00 am Dievkalpojums 

Svētdienas skola 

Bībeles stunda 

-seko kafijas galds 

 

 

      

              

Prāv. Gunārs Lazdiņš 

146 Springs Ct. 

Carmel, IN 46033 

Telefons 317-844-8608 

E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA 
3.janvāris 

10.janvāris 

17.janvāris 

24.janvāris 

31.janvāris 

VALDES DEŽŪRES 
U.Brikmanis 255-0489 

A.Kancs 414-4535 

M.Pūtelis 844-0892 

A.Brugman 259-7490 

G.Kancs 844-8750 
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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES INDIANAPOLĒ 

 

ADVENTA KONCERTS 
 

2015. g. 6. decembrī 
plkst. 11os 

Pleasant View Lutheran Church 
801 W. 73rd Street, Indianapolis 

 
 

Resolution 
A cappela vīru koris 

 

Ieeja par ziedojumiem sākot no $10 
-Sekos draudzes tirdziņš-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu 

tautu vidū, jo Man pieder visa pasaule. 

2.Moz.19:5 

 

Draudzes Ziņas ir vienmēr atrodams mājas lapā: www.indylv.com 
 

DIEVNAMS: 

 
 801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 ............................................................................................................ 253-0872 

 

DRAUDZES VALDE: 

 

 Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstonecontrol.com) ................................................................... 844-0892 

 Priekšnieka vietnieks: Aija Brugman (BrugBunch@aol.com)...................................................................................259-7490 

 Sekretārs: Kārlis Rūsa  (sarkalusir@att.net)................................................................................................................783-2848 

 Kasieris: Andrejs Kancs (Dreday517@aol.com) ....................................................................................................... 414-4535 

 Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) .................................................................... 844-8608

 Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com)  ..................................................................... 844-8750 

 Speciāli uzdevumi: Pēteris Ķelpis ............................................................................................................................. 898-6163 

 Uldis Brikmanis  ................................................................................................................. 255-0489 

 Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze ............................................................................................................ 297-1972 

 Sarikojumu nodaļas vadītājs: Māris Kancs (mkancs@gmail.com) ........................................................................ 414-2950 

 

 Dāmu kom. Priekšnieces: Inara Linda Grendze (inaravee@comcast.net)................................................................418-1283 

 Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com) 

 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 

 Draudzes mācītājs:  prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com) ......................................................................... 844-8608

 Māc. Georgs Silavs (Gsilavs@aol.com)  .................................................................................................................... 908-3570 

 Diak.Jautra Ķelpis (auseklis@earthlink.net)  ............................................................................................................. 898-6163  

PERMINDERI: 

 

Elmārs Bērziņš............................................................................................................................................................ 896-2845 

Ēriks Lācis .................................................................................................................................................................. 826-2949 

Mikelis Kreilis  ........................................................................................................................................................... 873-4127 

Tom Little  .................................................................................................................................................................. 607-2501 

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org 
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MIRUŠOS PIEMINOT 

 

Anna Zils 
Visvaldis Irbe 

Sylvia Rubuls Kats 
Valda Rūsa 

Velta A.Brikmanis 
Zigurds Kārkliņš 
John Kleinops 

Vera Ozols 
David Silavs 

 “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis 
savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 
Jāņa ev. 3:16 

 
 

******************************************* 

SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 
INDIANAPOLĒ 

Christmas Eve Service 

 

 
 

2015.g.24. decembrī, plks 17:30 
Prāv.Gunārs Lazdiņš 

At Pleasant View Lutheran Church 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260 



 

 

 Mūsu svētdienas skolai ir labs sākums šogad. Bija mūsu “Operation Christmas 
Child” kurpju kastes ziedojumi. Mēs saņēmām 8 kurpju kastes un $175 par kastu 
piepildījumam Samaritans Purse.  Pateicamies par jūsu atsaucību - Jean and Andris 
Indriksons, Valda Burģis, Velta Kirschnere, Jautra Keļpis,Aija Brugman, Gunars un 
Marta Lazdīņš, Gunta Kersage, Inese un Marcis Daiga, Kuhn ģimene, Goetz 
ģimene,Gunta Beard. 
 20. decembrī bērnu svētku programma ir daļa no dievkalpojuma. Bērni sasniegs 
skaistu programmu kopā ar jauniešiem. Ludzu apmeklējiet! Vēlāk sagaidam priecīgu, 
mīļu apciemjumu no iemīļota ciemiņa. Liels būs prieks bērniem.  
 
 Our Sunday school class has had a great start this year. We had our “Operation 
Christmas Child” shoebox collection. We collected 8 shoeboxes and $175 to help 
those shoeboxes and donate towards Samaritan’s Purse ministry. Thanks to the 
following for their generosity- Jean and Andris Indriksons, Valda Burgis, Velta 
Kirchnere, Jautra Kelpis, Aija Brugman, Gunars and Marta Lazdins, Gunta Kersage, 
Inese and Marcis Daiga, Kuhn family, Goetz family Gunta Beard. Another special 
thanks to Dzintra Platacis who helped start us in the participation of this worthwhile 
ministry many years ago. Who knows where in the world we have touched a child?  
 On December 20th ( Sunday) , the children’s program/“eglīte” will be a part of the 
church service this year. Our children will be presenting a beautiful program with our 
high school/college youth. Don’t miss this service! Afterwards, we are expecting a 
happy , jolly visitor that I know the kids will be happy to see.  
 Sunday school will meet December 13th and January 24th. All are welcome. 
 
Ināra Linda Grendze 
 Bet eņģelis uz tiem sacīja: “ Nebistieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks.” 
     
     Lūkas ev. 2:10 
  
 Ir grūti ticēt, ka pirma Advente, sākums Ziemsvētku laikam ir pienācis. Ceram jūs 
kuplā skaitā redzēt Adventes koncertā-tirdziņā. Koncertā dzirdēsim brīniškīgo vīriešu a 
capella grupa “Resolution”. Zviedru gaumes pusdienas tiks pasniegtas pēc koncerta 
Fellowship Hall. Pusdienas $15.00 no personas un $25.00 ģimenei. Būs arī mūsu 
gadskārtīgais svētku tirdziņš. Ienākumi no tā palīdzēs segt dāmu komitejas izdevumus, 
cerams visu gadu. Lūdzu esiet atsaudzīgi apmeklējot šo skaisto mūzikas, draugu 
pēcpusdienu. Mēs būsim pateicīgi par katru ziedojumu tirdziņam, izlozei koncerta 
dienā no rīta. Neaizmirstiet, būs bērnu loterija.  
 Dāmu komiteja arī plāno 20 decembrī pasniegt parasto maizīšu vieta pasniegt 
zupu. Šai dienā būs bērnu  eglīte. Šis gadījums ir maiņa no ieprekšējiem gadiem. Kā 
katru gadu, tiek plānots apciemojums no nezināmas, bet gaidītas svētku personas, Tik 
arī pasniegtas svētku dāvanas. 



 

 

 Nekādi citi gadījumi netiek plānoti līdz Janvāra beigām. Kafiju grupas tiks ziņotas. 
Kā vienmēr un sevišķi aukstā ziemas laikā, domāsim viens par otru un kā varam būt 
izpalīdzīgi saviem līdzcilvēkiem. 
 
But the angel said to them, “ Do not be afraid. I bring you good news of great joy that 
will be for all people.” Luke 2:10 
  
 It’s hard to believe that the Advent-Christmas season is here. We hope to see 
you at the Advent concert and bazaar on Sunday, December 6th. An amazing concert 
featuring the male a capella group, “Resolution” , will be performing. A Swedish-style 
luncheon will be served afterwards in the Fellowship Hall. The meal will be $15/person 
and $25/family.We will also have our annual bake sale and raffle that help fund our 
activities throughout the year.Please do not miss this wonderful day of music, friends 
and good times. Anyone interested in donating items for the raffle or bake sale can 
bring those items the morning of the concert. Also don’t forget- there will be a raffle 
table for the kids.  
 The women’s group will be hosting a soup luncheon coffee group on Sunday, 
December 20th. That day our children’s Christmas program will be a part of the church 
service- a change from years past. Even though the program will not be after the 
service, we still have plans to have an extra special visitor( as usual!) to share some 
Christmas gifts. 
 Thanks to all that came out to our Stacked Pickle night out back in October. We 
had a smaller crowd this time but still collected $60 for just getting together and 
enjoying dinner and time together.  
 No other special events are planned through the end of January. Coffee groups 
will be listed. Remember to help one another as the weather sets in .  
 
Ināra Linda Grendze 
Sandra Kuhn 
 
Coffee groups  
 
Dec. 6 - ILJA ( Advent koncerts) Jan. 3- Berzins 
Dec. 13- Indriksons   Jan.10- Beard 
Dec. 20- Jansons   Jan. 17- ILJA 
Dec. 27- Putelis    Jan. 24- Indriksons 
      Jan. 31- Jansons 
 
 
 
 
 



 

 

Pebbles to PearlsBoutique, LLC (owned by Sherry Kancs and Dace Abeltins) is now 
offering Estate Sale Services, along with operating our boutique in Westfield.  
We look for and manage just one estate sale a month in order to ensure the best 
sale possible for our clients. Our focus is on you and you alone! We do tag sales 
versus auctions. 
We serve the area around central Indiana and up to a 40 mile radius around Three 
Rivers MI.  (Garezers, Kalamazoo, Niles, South Bend, Elkhart, Mishawaka, Goshen, 
etc) 
Contact us if you (or someone you know) have a need for our services due to senior 

transition, downsizing or death. We are here to help!  
We can be found on www.Estatesales.org. and Facebook under Pebbles to Pearls Boutique, LLC or Pebbles to 
Pearls Estate Sale Services.  

108 E. Main St. 
Westfield, IN 46074 

(317) 804-2762 
pebblestopearlsboutiquellc@gmail.com 

https:/mkt.com/pebbles-to-pearls-boutique-llc 

 


