
 

 

Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē 

DRAUDZES ZIŅAS.  
2016.jūnījs/jūlijs 


 

 

 
 

 

1975. gada augustā Garezerā Latviešu ev. lut. Draudžu Apvienība Amerikā pārveidojās par 

Sinodi — Latviešu ev. lut. Baznīcu Amerikā (LELBA). Tanī pašā laikā Garezerā notika 

pirmās LELBA Draudžu dienas (LDD). Bija skeptiķi, kas par šāda apmēra mūsu Baznīcas 

pasākuma izdošanos šaubījās, bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziasmu. Visu nedēļu garā 

sarīkojumā piedalījās 552 reģistrēti dalībnieki, un nedēļas nogalē to skaits bija pāri 800. 

LDD korī vien bija ap 200 dziedātāji un Tedis Zieriņš ar palīgiem ieguva ap 600 parakstus 

petīcijai Aizputes baptistu draudzes mācītāja J. Šmita labā. 

Pēc LDD māc. Jānis Strautnieks mēnešrakstā CEĻA BIEDRS rakstīja: “Un pats Dievs deva 

jauku, labu laiku, kaut netrūka pērkonu un lietus gāžu pastarpām. Vai būtu par daudz 

vēlēties, lai Draudžu dienas rastu atkal atkārtojumu un nenāktos uz to ilgi gaidīt?” 

Un ilgi nebija jāgaida. Kopš tā gada LDD, ar izņēmumiem, ir notikušas ik pāris gadus. 

Pagājušajā vasarā vajadzēja atzīmēt LDD 40. gadskārtu, ko atlika, lai nebūtu konfliktā ar 

Garezera 50 gadu pastāvēšanas svinībām. Jubilejas atzīmēt nekad nav par vēlu!  



 

 

Šogad no 9. līdz 12. jūnijam Garezerā, ieskaitot trīs lokāla rakstura, notiks jau 

divdesmit trešās LDD. Sākot ar pirmajām Draudžu dienām 1975. gadā Garezerā, tās ir 

notikušas no Atlantijas okeāna austrumos līdz Klusam okeānam rietumos un no Ontario 

provinces ziemeļos līdz saulainajai Floridai dienvidos. Visbiežāk draudžu dienas bija 

Garezerā (8) un Katskiļos (4). Īpašas LDD notika 1990. gadā, daļēji uz kuģa Rīgas ostā, jo 

baznīcas darbība pilsētā vēl bija 

ierobežota. Tā kā ar kuģi aizveda lielāku daudzumu banānus, tās tika dēvētas par “banānu 

kuģa” draudžu dienām. 

Pirmo LDD Darba prezidijā bija prāvests J. Turks un Veinbergs un mācītāji J. Cālītis, I. 

Gaide, A. Piebalgs un V. Vārsbergs, un rīcības komitejā Vidienes draudžu darbinieki.  

Tajā laikā daudz tika domāts par latviešu Baznīcas un visu mūsu nākotnes izredzēm. Šinī 

kontekstā arī LDD mude bija: “Dieva aicinājums mūsu tautai pagātnē un tagad”, ar 

jautājumu, kas mēs esam — “svētceļnieki, vai klaidoņi”? Šķiet, ka vēsturisko pārmaiņu 

skatījumā šim jautājumam atbildes arī vēl šodien var būt dažādas. 

No oriģināliem Draudžu dienu veidotājiem mūsu vidū kalpo vairs tikai divi — Juris Cālītis, 

Latvijā, un Ivars Gaide, Kanadā. Sagaidāmais dalībnieku skaits ne tuvu nelīdzinās pirmajām 

Draudžu dienām. Tās nav vairs nedēļas garumā un tagad pārsvarā sagaidām tikai 

pensionārus. Arī pats draudžu dienu raksturs, vadību pārņemot vidējās paaudzes mācītājām, 

ir mainījies. Izņemot pirmās LDD, par programmu un tās izkārtojumu atbildīga ir 

Evaņģelizācijas nozares vadītāja ar palīgiem no vietējām draudzēm. Galvenie lektori tiek 

aicināti no Latvijas Baznīcas garīdznieku vidus. Samazinot garās lekciju serijas ir rasta 

iespēja nodarbību dažādībai un plašākai apmeklētāju līdzdalībai. Kaut arī vairāki 

garīdzniecības tradicionālisti to ir kritizējuši, dalībnieku atsaucība ir bijusi pozitīva. 

Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors būs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards 

Rozentāls. Lekciju temats — “40 gadi un tālāk”. Protams, būs dievkalpojumi, koris, rīta un 

vakara lūgšanas, pārrunas, nodarbības bērniem (ja būs pieteikti bērni), šķēršļu gājiens, 

LELBAs 40 gadu jubilejas svinības, vakaru aktīvitātes, dziesmas un sirsnīga sadraudzība. 

Bībeles pusstundas vadīs pirmo draudžu dienu dalībnieks, tanī laikā vēl teoloģijas students, 

prāv. emer. Fritz Kristbergs.  

Evaņģelizācijas nozares vadītāja māc. Gundega Puidza aicina agrākos LDD dalībniekus 

paredzētai izstādei iesūtīt īpašas fotografijas un atmiņas par iepriekšējām Draudžu dienām. 

Lūdzu tās sūtīt Jurim Pūliņam elektroniski uz pulinsaj@comcast.net vai pa pastu 9531 

Knolltop Road, Union, IL 60160. 

Juris Pūliņš 

mailto:pulinsaj@comcast.net


 

 

 
Milie damas!  
 
 Vasara jau gandrīz klāt. Pēdēju divi mēneši draudzes dzīvē bijuši steidzīgi, it sevišķi maija 
mēnēsi. Mūsu mātes/ģimenes pusdienas bija Kristas Grendzes sniegums LELBALs “ Mīlestība 
mammām”, arī loterija. Tas bija ari liels financiāls ienākums $511 
šim mērkim. Liels paldies “lunch” baudētājiem, financiāliem, ziedotājiem. 
 Un arī nākošie divi mēneši “piederēs” viesu mācītājiem. Jūnīja ar ģimeni viesosies māc. 
Dace Skudiņa. Pēc dievkalpojuma par savu personīgo misiju “Dzīvības Udens”. Ikviens, kas 
apmeklēs šo prezentāciju, tiek mīļi lūgts ziedot cepumu groziņu kafijas galdam. Sandra Kuhn būs 
atbildīga par kafijas galdu. Katrs ziedojums par labu “ Dvīvības ūdenim”.  
 Jūlija būs 3 viesu mācītāji. 10. jūlijā dzirdēsim mūs draugu māc. Mel Schroeder, kas vadīs 
anģlu valodas dievkalpojumu.  
17. jūlijā  būs māc. Martinš Rubenis. Pēc tam mūsu pašas draudzes māc. George Silavs24. jūlijā. 
Lūdzam sekojošas svētdienās no mīļas labas sirdības līdzi ņemt groziņu kafijas galdam. Kaut arī 
šajos mēnešos nav regulars kafijas galds, tak “fellowship” kafijas galds ir paredzets, uzņemsim “ 
Hoosier” viesmīlībā mūsu viesus! Novēlu visiem skaistu vasaru.  
 
 Sandra Kuhn/ Ināra Linda Grendze 
 

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

Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God. (Romans 
15:7) 
         
Summertime is almost here. The last two months have been busy here at church especially May. 
Our Mother’s Day luncheon was prepared by Krista Grendze, who asked to have this traditional 
dinner and lottery as part of the fundraising  for LELBAL’s “Milestibam mammam”. Thanks to all 
who came, ate and donated. $511 was collected that day.  
 The next two months will be full of visitors to our church. First in June, mac. Dace Skudina 
will be our guest pastor. Her family will be accompanying her. After service, she will give a short 
presentation on a mission that she is part of :“ Water for Life/ Dzivibas udens”. Anyone attending 
is asked to bring along a baked good to share at the coffee table. Sandra Kuhn will be in charge 
in the kitchen- give her a call or email if you have any questions. All donations will go towards 
“Water for Life/ Dzivibas udens”.  
 In July, we will have three wonderfull visiting pastors! On July 10, our friend Pastor Mel 
Schroeder will lead the English service. Make time to come, as he will be moving soon! Then on 
July 24th, mac. Martins Rubenis will join us. Finally on July 31st, our own mac. George Silavs will 
lead service. On any of these Sundays, please consider bringing a small treat to share for coffee 
table/fellowhip after service. Even though we do have a formal coffee table schedule during the 
summer, let’s gather together and show our guests some “Hoosier hospitality”.  
Sandra Kuhn -  sdkuhn77@yahoo.com  652-2634 
Ināra Linda Grendze- inaravee@comcast.net  418-1283 

 
 

. 
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2016.gada 30.aprilī nokristīts 

ROLĀNS MARKUS KANCS 
Anas un Māra dēls. Kūmās Emily Nadeau un 

Andrejs Kanc 
** 
 

 Novēlēsim Dieva svētību ar Dieva vārdu kā tas ir rakstīts Marka ev. 10:13-16: Un tie atnesa bērniņus pie 
Jēzus, lai Viņš tos aizkārtu. Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: „Laidiet 
bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū 
kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” Un Viņš tos apkampa. Rokas tiem uzlika un tos svētīja. 

 

 

+++++++++ 

 

APSVEICAM UN VĒLAM DIEVA PALĪGU 
 

IVETA KANCS ( Master of Occupatioanl Therapy) 

 

KRISTA ANNALIESE GRENDZE (Brebeuf Jesuit Preparatory School) 

KRISTA ROZE(Fishers High School-Summa Cum Laude)  
 

Latviešu skolu ir beiguši: 
LŪKAS GOETZ 
PĒTERIS IRBE 

 

MĀRA CAUNE 

Dzimusi,1943.gada 2.septembrī, Trapenē Latvijā 
Mirusi 2016.gada 2.martā,Carmel,IN 

 
„Bet es, Kungs paļaujos uz Tevi, jo Tavā rokā stāv mani laiki.” 

Ps.31: 15,16 



 

 

 

DAŽĀDAS ZIŅAS 

 

*5.junījā māc.Dr. DACE SKUDIŅA vadis dievkalpojumu un pēc 

dievkalpojuma stāstis par misijas projektu „DZĪVIBAS ŪDENS” 

  

*10.jūlijā Angļu valodas dievkalpojumu vadis  māc.Dr. MELVINS 

SCHROEDER 

 

*17.jūlijā māc. MĀRTIŅŠ RUBENIS vadis dievkalpojumu. 

 

*24.jūlijā. māc GEORGS SILAVS vadis dievkalpojumu. 

 

*no 9 līdz 25 jūlijam prāvest Gunārs Lazdiņš dodās atvaļinājumā. 

Draudzes priekšnieks  Mārtiņš Pūtelis un māc Georgs Silavs 

vienmēr būs pieejāmi izpalīdzet ja būtu kada vajadzība. 
 

 

 

LELBA MISIJAS PROJEKTS "DZĪVĪBAS ŪDENS" 

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

 

Ārmisijas nozare aicina Jūs un Jūsu draudzes piedalīties un atbalstīt LELBA jaunizvēlēto misijas 

projektu Etiopijā, kas nodrošinātu tīra ūdens piegādi cilvēkiem Tigrejas apgabalā. Vienas akas 

izrakšana izmaksā aptuveni $10,000.00 dolāri un nodrošina tīru ūdeni 250 cilvēkiem. 

Tādēļ esam nolēmuši sadarboties ar labdarības organizāciju Charity:water, kura garantē, ka katrs 

mūsu ziedojums tiks simtprocentīgi izlietots misijas projekta nolūkiem. Par šo organizāciju varat 

vairāk uzzināt, noskatoties īsfilmu "Journey", kas tika uzņemta Etiopijā un ataino tīra ūdens 

trūkumu valstī un darbu, ko veic Charity:water, lai uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus. Šī īsfilma 

kopumā ir 40 minūšu gara, sadalīta 8 epizodēs. Lūdzu uzklikšķiniet uz saiti, ja vēlaties to 

noskatīties: 

 

https://charitywater.box.com/s/kbyz0fejevre4o00whc8scbn01hsvs6e 

 

Cerot uz Jūsu atsaucību un interesi, ārmisijas nozare aicina draudzēs rīkot saviesīgu 

sanākšanu/pusdienas/vakariņas ar devīzi "Pārvērtīsim.... ūdenī!", daudzpunktes vietā liekot 

iespējamo lietu, ko draudzes locekļi būtu gatavi ziedot klusajai izsolei draudzē par labu misijas 

darbam vai arī nosaucot aktivitāti, kas šīs sanākšanas ietvaros notiktu. Piemēram, "Pārvērtīsim 

gleznas/vīnu ūdenī" vai arī tas varētu būt sadziedāšanās vakars draudzē - "Pārvērtīsim  dziesmu 

https://charitywater.app.box.com/s/kbyz0fejevre4o00whc8scbn01hsvs6e


 

 

ūdenī!". Aicinām katru draudzi būt radošiem ar šo devīzi un atbilstoši savām iespējām un rocībai 

rīkot lielāka vai mazāka mēra sanākšanu par labu šim misijas darbam. Šīs saviesīgās sanākšanas 

var notikt tikpat labi arī pie kāda mājās vai Jūsu kaimiņu un draugu pulkā! 

Draudzes ir aicinātas ieņemtos ziedojumus misijas darbam nosūtīt ārmisijas kasierei Dainai 

Salnītis, 208 East Street, Lenox, MA 01240. E-pasts: Dsalnitis@ aol.com. 

 

Svētdienskolu bērni un jaunieši ir aicināti piedalīties šajā projektā ar zīmējumiem, mākslas 

veidojumiem, kas ataino šī misijas projekta mērķi - iepriecināt līdzcilvēku, sniedzot viņam 

iespēju saņemt tīru ūdeni. Svētdienskolu bērni un jaunieši var veidot arī "Drop in the Bucket" 

 jeb "Iemet spainītī ūdenim!" kampaņu, izvietojot pie baznīcas izejas, ēdamzālē utt. spainīšus ar 

aicinājumu ziedot. 

 

Ārmisijas nozare ir izveidojusi Facebook account, kur draudzes varēs ielādēt bildes no ārmisijas 

darbam veltītajiem pasākumiem, kā arī savu bērnu un jauniešu mākslas darbu fotogrāfijas. 

Lūdzu, pievienojieties Facebook grupai - LELBA misija "Dzīvības ūdens"! Dalīsimies un 

priecāsimies viens otram līdzi par to, kā šis misijas projekts attīstās un tiek veicināts draudzēs! 

 

Daudzi Jēzus Kristus paveiktie brīnumi bija praktiskas dabas. Cilvēku vajadzības uzlūkojis, 

Jēzus uz to atbildēja. Arī mēs tam esam aicināti! Viena aka ar tīru ūdeni varbūt šķiet kā piliens 

jūrā uz visu pārējo vajadzību fona pasaulē, tomēr lai prieks, ko tīra ūdens lāse pēc darba sūra 

nesīs šiem 250 cilvēkiem, mudina mūs dot un nešaubīties, ka tas ir Dieva darbs, kurā mēs varam 

piedalīties! 

 

Kristus mīlestībā, 
Ārmisijas nozares vadītāja 

Dace Skudiņa  

 

 

 

 

 



 

 

2016 g. jūnījs 

SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  

   1 2 3 4 
 

 
      

5             
 
 

6 7 8 9 10 11 
11:00 am Dievkalpojums 

Māc.DACE SKUDIŅA 

-seko kafijas galds- 
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18 
KOPEJAIS 

DIEVKALPOJUMS 

DRAUDZU DIENĀS 

GAREZERĀ 

 

 

 7:00 pm Paplašināts 

Tautas sēru piemiņas 
dievkalpojums 

Pleasant View 
Luth.Church 

 

VALDES SĒDE 
6:30 PM 

  JĀŅI 
GAREZERĀ 

19 20 21 22 23 24 25 
11:00 am Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ 
 

     MID-SUMMER 
FESTIVAL 

LSC 3:00pm 

26 27 28 29 30   
 

11:00 am Dievkalpojums 

-Bībeles stunda- 

 

 
 
 
 
 

   

 
 

   

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 

 

SVĒTDIENA         VALDES DEŽŪRES 
5.jūnījs                     G.Kancs 844--8750 

12.jūnījs                   M.Kancs 414-4535 

14.jūnījs                   M.Kancs 414-4535 

19.jūnījs                      P.Kelpis 898-6163 

26.jūnījs     A.Kancs 414-4535 

DRAUDŽU DIENAS 2016 
Garezerā 
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2016 g.jūlijs 
SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  

31     1 2 
11:00 am Dievkalpojums 

 

 

 

     
 

 

3 4 5 6 7  8 9 

11:00 am Dievkalpojums 

  

 

 

      

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

ANGĻU VALODĀ 

Rev.Dr.MELVIN 

SCHROEDER 

   

 

 

   

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

Māc. MARTIŅŠ RUBENIS 

 

- 

 

 

 

      
 

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

Māc, GEORGS SILAVS 

 

 

 

 

      

               
 
 
 
 

      

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            VALDES DEŽŪRES 
3.jūlijs                      A.Brugman 259-7490 

10.jūlijs                      U.Brikmanis 255-0489 

17.jūlijs                     M.Pūtelis 844-0892 

24.jūlijs                      G.Kancs 844--8750 

31.julijs                     M.Kancs 414-4535 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

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@cornerstoncontrols.com) .................................................................... 844-0892 

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

 Sekretārs:Kārlis      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 

 Māc .Georgs Silavs .......................................................................................................... ...........................908-3570 

PERMINDERI: 

 

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

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

Uldis 

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

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

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org 

LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org 

 

 

 

 

Jāņa Ev. 6:51a 
Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debeīm.  Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. 
 
Mīļie māsas un brāļi Kristū!  Mēs atkal iesākām garīgās pārrunas!  Nākošā reize būs svētdien 5. 
junijā, plkst 10os no rīta baznīcas telpās.  Ja jums ir interese piedalīties, lūdzu dariet man 
zināmu!  Mans telefons ir 317-846-3609.  Mēs jūs mīļī gaidīsim!  Vediet draugus līdz! 
 
Valda Burģis 
Garīgās pārrunas vadītāja 
 

http://www.indylv.com/
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