Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē

DRAUDZES ZIŅAS.
2017.februaris/marts


Lutera Reformācijas 500.jubilejas gads
Visu dzīvi mums ir jābūt gataviem reformēties
2017. gads ir Lutera Reformācijas 500. Jubilejas gads. Tādēļ arī gadagrāmatas koptēma
ir “Reformācija – 500” un aicinājams mūsu jubilārus atbildet uz jautājumu: “Kāda ir būtiskākā
reformācija jūsu dzīvē?”
Luter negribēja dibināt jaunu Baznīcu, bet viņš redzēja, ka ir nepieciešamas izmaiņas,
jo sajuta, ka Baznīca vairs nerīkojās pēc Dieva Vārda un Kristus mācības. Arī mums ir jābūt
stipriem ticībā un jāuzdrošinās runāt par tēmām, kurās ir vajadzīgas maiņas. Tā mēs varam
veicināt reformas mūsu Baznīcas dzīvē, lai kalpošana arvien būtu Dievam par godu un mūsu
līdzcilvēkiem par svētību.
Uz to mūs arī mudina 2017.gada lozungs: “Dievs saka: “Es jums došu jaunu sirdi un
jaunu garu – to es jums došu!” (Ech 36:26)
Lai Dievs mūs svētī un pasargā un dod mums spēku un saprašanu, lai varam Viņam
kalpot pēc Viņa prāta!
Pēteris Vīgants
LELBAL Virsvaldes laicīgais viceprezidents

Latviešu ev.- lut. Draudzes Indianapolē valde sasauc draudzes

GADA PILNSAPULCI
2017.g.26.februāri, pēc dievkalpojuma, plkst. 12:30 pm Pleasant View Lutheran , 801 West
73rd Street, Indianapolis, IN 46260

GADA SAPULCES PAREDZĒTĀ KĀRTĪBA:
I.- Sapulces vadības vēlēšanas.
II.- Mācītāja un amata personu ziņojumi un pārskati.
III.- Revīzijas kom. ziņojums
IV.- 2016. gada budžeta izpildījuma apstiprināšana.
V.- 2016. gada bilances apstiprināšana.
VI.- 2017. gada budžeta projekts pieņemšana.
VII.- Dažādi jautājumi.

Draudzes satversme nosaka, ka sapulce ir tiesīga izlemt sapulces paredzētos darba kārtības
punktus, ja sapulcē piedalās vismaz 20% no visiem balsstiesīgiem draudzes locekļiem.
Satversme arī nosaka, ja sapulcē neierodas 20% no balsstiesīgiem locekļiem, tad nākama
sapulce var izlemt paredzētos dienas kārtības punktus pie katra ieradušos balsstiesīgo
locekļu skaita.
Balstoties uz augšminētiem satversmes noteikumiem, ja neieradīsies 20% no balsstiesīgiem
draudzes locekļiem, nākama sapulce sāksies plkst 13:30 pie katra sanākušo draudzes
locekļu skaita.

DRAUDZES VALDE SIRSNĪGI LŪDZ VISUS DRAUDZES LOCEKĻUS
PIEDALĪTIES GADA SAPULCĒ, JO VISI PAREDZĒTIE DIENAS
KĀRTIBAS PUNKTI IR SVARĪGI.

Latviešu ev-lut Draudze Indianapole 2016.g.Pamatdarbības Budžeta Pārskats un 2017.g.
Pamatdarbības Budžeta Projekts.
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2017 g.
STARPĪBA PROJEKTS

501 MĀCĪTĀJA ALGA

$

502 VIESU MĀCĪTĀJIEM
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$
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521 LELBA @$11 x 120 draudzes locekli
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2016 g. Starpība $ (3,386)
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Kasieŗa Ziņas
Ziedojumi Ziemsvētkos:
Elmārs un Vilma Bērziņš; Arija Brikmane; Marcis un Inese Daiga; James un Andrea Goetz; Skaidrīte
Andrejs un Dīna Kancs; Māris un Anna Kancs; Rasma Kraukle; Gunārs un Marta Lazdiņš; Jānis un Anna
un Muriel Miķelsons; Juris un Muriel Miķelsons; Austa Piņķe; Austris un Virginia Purvlicis; Mārtiņš un
Pūtelis; Edvīns un Irisa Roze; Oskars un Carolyn Vuškalns; Visvaldis un Bonita Zariņš
Kopā: $1,230

Hatfield;
Lubavs; Juris
Lilija

Ziedojums Marka Vītoliņa piemiņai:
Rob un Anita McArty Kopā: $100

Ziedojumi Arvīda Freimaņa piemiņai:
Anonīms; Uldis Brikmanis; Valda Burģe; Andrejs un Dīna Kancs; Rob un Anita McArty; Kārlis Rūsa
Kopā: $240

Draudzes valde izsaka visdziļāko pateicību visiem kuŗi finansiāli atbalstīja mūsu draudzi 2016 gadā, gan maksājot nodevas, gan
ziedojot Lieldienu, Ziemsvētku, Mirušo piemiņas dienas akcijām. Ja ziedojumi bija naudā un nebija aploksnē apzīmēti ar
devēja vardu, tie tika ieskaitīti anonīmos ziedojumos. Ar jūsu finansiālo atbalstu, jūs palīdzat draudzei turpināt kristīgo
darbību. LIELS, LIELS PALDIES!!
THANK YOU TO EVERYONE WHO FINANCIALLY SUPPORTED OUR CONGREGATION IN 2016!
Anonīms; Ernests un Guna Asons; Iveta Asone; Kārlis Augenbergs; Zenta Augenberga; Jānis un Daina Auziņš; Gunta Beard;
Elita Bērziņa; Elmārs un Vilma Bērziņš; Laima Bērziņa; Ojars un Julie Bērziņš; Silvija Bērziņa; Arija Brikmane; Uldis
Brikmanis; Aija Brugman; Valda Burģe; James un Ināra Carey; Aida Ceriņa; Nora Ceriņa; Marcis un Inese Daiga; Jerry un
Inese Eaton; Andris Eimanis un Mārite Talbergs; Aivars un Anita Erkmanis; Arvīds (+) un Romāna Freimanis; James un
Andrea Goetz; Mārtiņš un Ināra Grendze; Dagnija Grīna; Ulvis un Astra Grinvalds; Daina Gzibovske; Skaidrīte Hatfield;
Andris un Jean Indriksons; Roberts un Terri Inveiss; Kārlis Jansons; Uldis un Barbara Jansons; Guntis un Ina Kalnajs; Andrejs
un Dīna Kancs; Ēriks Kancs; Gunārs un Rasma Kancs; Iveta Kancs; Māris un Anna Kancs; Māris un Ruta Kārkliņš; Rasma
Kārkliņa; Pēteris un Jautra Ķelpis; Gunta Kersage; Harolds un Velta Kirhnere; Rasma Kraukle; George un Irēne Kreilis; Ēriks
un Ligita Krumkalns; Brady un Sandra Kuhn; Ronalds un Ina Lācis; Gunārs un Marta Lazdiņš; Marcel un Jackie Lazdiņš;
Baiba Liepiņa; Tom un Aina Little; Jānis un Anna Lubavs; Rob un Anita McArty; Juris un Muriel Miķelsons; Aleks Overby;
Nikolajs Perdue; Robert un Iveta Perdue; Austa Piņķe; Dzintra Platace; Austris un Virginia Purvlicis; Kristaps Pūtelis; Mārtiņš
un Lilija Pūtelis; Pēteris un Rita Pūtelis; Pēteris un Velta Ritums; John un Anita Roesch; Edvīns un Irisa Roze; Kārlis Rūsa;
Kārlis un Marilyn Salmiņš; George Silavs; Paija Silavs; Bill un Rita Stoller; Valija Subre; Gunārs un Maija Vanags; Ērika
Vitoliņa; Jānis un Susan Vitoliņš; Oskars un Carolyn Vuškalns; Arija Wesemann; Visvaldis un Bonita Zariņš

Vēlreiz - paldies par atbalstu draudzei!
Ja būtu kādi jautājumi par augšminēto ziņojumu, lūdzu sazināties ar mani.
Ar Dievu, Andrejs J. Kancs, Kasieris

Latviešu ev.-lut. draudze Indinapolē
rīko
65 gadu dibināšanas atceri
svētdien, 2017. gadā 9. aprīlī
Pleasant View Ev. Lut. sabiedriskā telpā,
801 West 73rd St., Indianapolis, IN 46260

Dievkalpojums plkst. 11:00
Svētku mielasts un jubilēju atzīmēšana pēc dievkalpojuma.
Būs kopejā fotogrāfešana;
draudzes vēsture un apsveikumi
Tuvāka informācija sekos pavisam drīz.

Sirsnīgi aicina Latviešu ev.-lut. draudze Indianapolē valde
"Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!" (ps. 107:1)

Adventa Koncerts un draudzes tirdziņš

KAD BAZNĪCAI JĀMEKLĒ JAUNU VĀRDU
Latvijas evanģeliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas vairs nav ārpus Latvijas!
Vēsturiksu lēmumu sekas izaicina domāt jaunās kategorijās.

Nesen mira mūsu draudzes loceklis, leģionārs, kam kaŗā ne tikai kāja tika smagi
ievainota, bet arī atmiņa. Citi par viņu zināja teikt tikai, ka viņš bija latvietis. Bet ar
to pietika. Viņam piešķīra jaunu vārdu, dzimšanas datumu un vietu, bet viņš palika
latvietis. Pagājušā vasarā mūsu Latvijas evanģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas
(LELBĀL) nezaudēja savu atmiņu, bet paplašināja gan savu identitāti. 31. maijā Rīgā
notiks LELBĀL Latvijā dibināšanas Sinodē, Tika ievēlēti apgabala garīgais vadītājs
pŗāvests Kāŗlis Žolus un pārvalde. Tā kā mēs jau bijām ordinējuši vairākus
garīdzniekus un mumss jau darbojās četras draudzes, bija laiks apgabalam ievēlēt
vadību. Un bija skaidrs: mums jāmeklē jauns vārds.
Nevaram būt Baznīca ārpus Latvijas, jo esam kā Baznīca atgriezušies zemē, no
kuŗas bēga tie, kas komūnistu apdraudēti, devās bēgļu ceļā. Bija jāsaglabā Latvijas ev.
Lut. Baznīcu, lai latvju tauta izdzīvotu komūnistu briesmas un drīz varētu atgriesties
dzimtenē un brīvi Dievu pielūgt.
Pagāja daudz ilgāks laiks kā viņi cerēja. Kā ārpus Latvijas, tā Latvijā, Dieva darbs
turpinājās. LELBĀL darīja iespējāmi visu, lai izsekotu dzimtenes ticības brāļu un māsu
likteņiem. Pasaules forumā nemitīgi tika atgādināts, ka Baznīca Latvijā cieš zem
komūnistu jūgas. Arī Latvijā neapklusa tie, kas dzimtenē kalpoja Kristum, paši daudz
riskējot. LELBĀL mājas lapā, ir māc. Elīzas Zikmanes raksts: Latviešu luterāņi laiku
lokos.
Tas kodolīgi sniedz pārskatu kā vēsturiskie apstākļi ietekmēja gan mūsu
Baznīcu ārpus Latvijas, gan Latvijā palikušo Baznīcas daļu.
Kad Latvija atguva neatkarību, mēs jau bijām iepazinušies ar Atdzimšanas un
Atjaunošanās kustības locekļiem. Gaŗos okupācijas gados viņi ar ticību, drosmi,
izturību un atjautību bija uzticīgi kalpojuši Kristum. Dievs svētīja viņu darbu un abās
Baznīcās atdzima cerība atgūt to vienotību, kas tika atņemta. Toreiz likās, ka abiem
archibīskapiem, Kārlim Gailītim Latvijā, un Arnoldam Lūsim ārpus Latvijas, bija
līdzāga vīzija kā izveidot Latvijas ev. Lut. Baznīcu, kas kalpotu visā pasaulē! Tika
dibināta Sadarbības padome, notika dedzīgas, pozitīvas pārrunas.
Bija liktenīgi, ka īsā laikā abi archibīskapi mira. Latvijas ev. Lut. Baznīca (LELB)
ievēlēja
arch. Jāni Vanagu, LELBĀL arch. Elmāŗs Ernsts Rozītis. Sadarbības padomes darbs
turpinājās, bet arvien vairāk sastapās ar šķēršļiem. Sieviešu ordinācijas jautājums bija
tikai viens jautājums, kas atklāja, cik atšķirīgi LELB un LELBĀL izprot savu
identitāti.
To īpaši varējam manīt attiecībā uz Baznīcas dziesmu grāmatu, kuŗā atrodāma
liturģija daudz atklāj par katras Baznīcas teoloģiju. 1992. gadā izdotā Dziesmu
grāmata bija LELB un LELBĀL kopējs izdevums. Tās ievadu parakstīja abi nelaiķi
archibīskapi Gailītis un Lūsis. 2015. gadā LELB publicēja jaunu Dziesmu grāmatu.
LELBĀL netika iesaistīta tās izveidošanā vai izdošanā. Tomēr,

Sadarbības padome vēlreiz satikās šī gada 30. maijā, kaut mēs uzsvēram, ka mums
jāsāk kā no jauna mūsu darbs, jo mēs ne viena, ne otra Baznīca vairs neesam tādas, kā
tad, kad tika rakstīti grupas darbības noteikumi un mērķi.
Abām mūsu Baznīcām vēl ir dievgalda kopība, kuŗas dēļ katras Baznīcas iesvētītie
locekļi drīkst saņemt Svēto Vakarēdienu otrā Baznīcā.
Bet LELB Sinodē
jaunievēlētais Bīskaps Jensons teica, ka nekalpos pie altāŗa, ja tur blakus būtu sieviete
mācītāja. Vēl nezinām vai viņa nostāja citos veidos ietekmēs sadarbību, bet zinām, ka
ir jau sekas 2016. gada LELB Sinodes pieņemtai rezolūcijai pret sieviešu ordināciju.
Rezolūcija maina LELB Satversmes 133. punktu, tajā ierakstot, ka tikai vīriešu
dzimuma cilvēki drīkst kandidēt ordinācijai. Pret šīs rezolūcijas pieņemšanu runāja
vairāki LELB garīdznieki, arī Pasaules Luterāņu Federācijas delegācija ceļojusi uz Rīgu,
lūdzot pārdomāt tādu soli. Kad rezolūcija tomēr tika pieņemta, māc. Mārtiņš Urdze
izstājās no LELB un lūdza atjaunot viņa piederību LELBĀL.
Viņa vadītā Krusta draudze Liepāja arī nolēma izstāties no LELB lūdza LELBĀL
Virsvaldei viņus uzņemt mūsu Baznīcā. Lūgumu vienbalsīgi apstiprinājām. Un mūsu
jaunai draudzei sākās cita cīņa – par tiesībām palikt savā dievnamā un diakonijas
centrā, kuŗa priekšzīmīgi darbojusies jau gadu gadus. LELB vadība strauji rīkojās. Tā
atcēla Krusta draudzes valdi, padomi un iecēla citu, kas apgalvoja, ka viņi, šie
nedaudzie (4 vai 5) ir tiesiskie mantinieki, ne draudzes lielais vairākums (pāri par 80).
Māc. Mārtiņš Urdze patiesi izteica rūpi, kas negrib jau iztērēt ne laiku, ne enerģiju, ne
arī līdzekļus cīnoties tiesās, bet. Bet. Šim vārdam liels spēks. Ir reizes, ka nevar tikai
klusēt, bet ir jārīkojās, kādreiz pat negribīgi,
Jau pirms notikumiem ar mūsu Liepājas draudzi, kad līdzīgām cīņām izgāja mūsu
Sv. Jāņa draudze Aiputē un Valtaiķos, arvien jutu, ka jāprasa: dādēļ LELB saka, ka visi
dievnami un īpašumi pieder tikai viņiem, tas ir LELB Virsvaldei Rīgā - un ne
draudzēm. Daudzās vietās vēl arvien draudžu īpašumi reģistrēti zemes grāmatās zem
viņu vārdiem. LELB pieņēma likumu, ka tomēr viņi ir visu īpašumu saimnieki. Zinu,
var argumentēt vienādi, otrādi, ka tā jau ir daudzās Baznīcās, bet tas liek daudz, jo
daudz domāt par katras Baznīcas identitāti. Kādēļ LELBĀL tiek aizliegts arī sevi
uzskatīt kā līdzvērtīgu līdzmantinieci Baznīcai, kas bija viena pirms tika komūnistu un
kaŗa šķelta? Atgriežoties Latvijā, kādēļ tādi šķēršļi mūsu darbībai? LELBĀL nevēlās
iegūt īpašumus - lai paliek tie katras draudzes aprūpēti un uzturēti.
Lai paliek šie īpašumi arī daļa no latvju tautas mantojuma. Kad uzzinājam, cik
daudz šie LELB īpašumi tiek pārdoti, LELBĀL arch. Rozīša vadība izteica savu
protestu. Protams, ne visus namus var saglabāt, tomēr izteicam savu rūpi, ka tiek
pārdots tas, ko pazūd nākamām paaudzēm.
Varbūt, ka prasam ‘nepareizos’ jautājumus, varbūt tie tomēr liek domāt jaunās
kategorijās, ko izraisa mūsu atsaucība tiem, kas mūs lūdz viņus uzņemt LELBĀL, jo
mūsu teoloģija un liturģija, mūsu pieeja kalpošanas izpratnei uzrunā viņu sirdis.
Valtaiķos mūsu draudzei LELB ir teikusi, ka arvien varēs ‘lietot’ dievnamu, ko sen, jo
sen aprūpējuši un uzturējuši. Kā būs? Nezinām, bet. paldies Dievam, vēl rakstot šīs
rindas 18. augustā, pienāca ziņas no LELBĀL Latvijā apgabala prāvesta Kārļa Žola:
“Šoreiz rakstu ar tiešām labām ziņām. Latvijas Uzņēmumu Reģistrs ir atcēlis LELB iecelto
Krusta draudzes pārvaldi un apstiprinājis likumīgo Krusta draudzes padomi un valdi, kā arī

apstiprinājis Krusta draudzes jauno nolikumu, atceļot tās saistību ar LELB. Šo svētdien māc.
Mārtiņš ar draudzi atkal ies baznīcā un vadīs tur dievkalpojumu, pirms tam, acīmredzot,
skaidrojot attiecības ar LELB radīto "draudzi", kurai nu vairs nav nekāda leģitīma pamata.
Baznīcai atkal tiks mainītas atslēgas un nav izslēgta saskarsme ar policiju, bet šoreiz Mārtiņš un
draudze ir pilnīgi citās pozīcijās nekā tajā reizē, kad es tur biju, un, kad policija atstāja baznīcā
LELB cilvēkus. Pēc kāda laika, droši vien pēc pāris nedēļām mēs Liepājā varētu taisīt tādu kā
pateicības dievkalpojumu, kurā tiktu aicināta arī prese, lai tā atspoguļo šo situāciju.”
Viena Baznīca priecājās, otra drošs, ka neklusēs. Kam taisnība? Ko teiktu Dievs,
kam pieder viss un visi! Tam, kuŗa dēļ visi dievnami celti, drošs, ka neinteresē kas
ierakstīts zemes grāmatās, bet tas, kas ierakstīts Kristus kalpu sirdīs. Kristus ‘bet’
izglābj mūs. Kad cits cits skatās uz otru nicinoši vai nemaz, Viņš saredz savu bērnu.
Ticu, ka tāda bija tā Baznīca, kas reiz latvju tautā kalpoja pirms viņai bija spiests bēgt
no savas tēvzemes, ko mīlēja un dievnamiem, kuŗos kalpoja. Tā tagad tur kalpo un
grib kalpot paralēli citiem, ne ko atņemot Dieva darbam, bet tam piešķirot savas
dāvanas.
Mums jāmaina vārdu! Mums jāiegūst legālo status Latvijā. Ir vēl daudz darāma.
Nāc talkā! Būs jāpieņem advokāti, būs jāpaceļ balsis latvju tautā, lai tā saprastu kādēļ
esam atkal Latvijā un gribam augt. Daudz cer uz mūsu atbalstu, kā arī uz mūsu
lūgšanām, kalpošanu un līdzdarbu. Arī Īrijā nesen nodibinātā draudze ir ienākusi
LELBĀL. Aug mūsu darbības loks! Ienāk jauni garīdznieki un garīdznieces. Vācijā
aug ģimeņu skaits, kas ienāk draudzēs un kuŗu bērniņu balsis dāvina cerību visiem!
Un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē strādā daudz, kas turpina izglītot teologus
un teoloģes, kas gatavi doties pie latvju tautas un Kristus evaņģeliju sludināt tā, ka
sirdis atvērtot Viņa mūžīgai patiesībai un žēlastībai. Lai Dievs svētī un iedvesmo mūs
katru!
Kā palīdzēt? Aicinu līdz ar lūgšanām nosūtīt savu ziedojumu LELBĀL Misijas
fondam. Tas jau ir palīdzējis segt algas un ceļa izdevumus mūsu garīdzniekiem.
Fonds ir uzņēmies arī segt legālos izdevumus, kas saistīti ar juridsiko jautājumu
kārtošanu. Gribam arī veikt labdarbības darbus, kā jau to dara mūsu draudze
Zvanniekos. Kristus mīlestības darbi izveidosies un turpināsies līdzīgi LELBA
brīnišķīgiem labdarbības projektiem, kas tik daudzus iesaistījuši! Šogad “Mīlestības
māmmiņām” tika saziedots pāri par $50,000 dolāriem! Paldies katram, kas ziedoja!!!
Tik daudz jaunas māmmiņas un šīs pasaules vismāzakie Dieva bērniņi saņēma lielu
svētību. Un tie bija mūsu pašu ‘ārpus Latvijas’ bērni, kas Gaŗezera vasaras vidusskolas
un māc. Dāga Demandta vadībā izgudroja un izveidoja šos projektus! Aicinu
paskatīties “Mīlestības māmmiņam Facebook lapā! Redzēsiet kā Kristus mīlestībā
staro gan tie, kas dāvanas dala, gan tie, kas tās saņem. Tā Latvijā grib arvien aktīvāki
darboties tā Baznīca, kuŗai meklējām jaunu vārdu un jūsu turpmāko atbalstu!
Ieteikumus jaunam vārdam LELBĀL lūdzu nosūtīt manai asistentei Tijai Abulai
(tabuls@att.net) Un ziedojumus, lūdzam nosūtīt LELBĀL Misijas fonda kasieriem
Ivaram Petrovskim. Adrese: 5239 E. Woodmeade Ct. SE, Ada, MI 49301.
Nekad nav viegli lūgt pēc ziedojumiem, bet ir reizes, kad tā jādara un katram sev
jāprasa: Ja ne tagad, tad kad? Ja ne Tu, tad kurš? Uz mūsu lūgšanām, kalpošanu un
līdzdarbību cer daudz, un varbūt visvairāk tie, kas vēl nemaz nezina, ka ir vieta, kuŗā

viņi tiek gaidīti. Ir vieta, kuŗā smelties dziedināšanu, stiprinājumu, grēku piedošanu,
žēlastību, atbalstu, prieku, mieru un mīlestību. Tā vieta ir draudze, Baznīca, kas
izlūdzās Dieva svētību visai latvju tautai un katras tās daļai Latvijā un ārpus tās! Jauns
vārds lai vieno, iedvesmo un nes svētību!
+ Lauma Zušēvica
Archibīskape
LELBĀL

**********************************
2017.gada 17.janvārī notika LELBĀL Virsvaldes prezidija paplašinātā
telekonference, kuras darba sekas centrālais jautājums bija par mūsu Baznīcas
nosaukuma maiņu. Telekonferencē piedalījās Virsvaldes prezidija un Virsvaldes
locekļi un pieaicinātie archib. emer. Elmārs Ernsts Rozītis, prāv.emer. Dāvis
Kaņeps un diak. Imants Miezis no Īrijas draudzes.
Telekonferences dalībnieki vienojās, ka par šo jautājumu ir jānotiek pārrunām un
viedokļu apmaiņām LELBĀL prāvestu iecirkņu ietvaros. Kā pārrunu materiāls
izmantojams īss telefonkonferencē pārrunāto iespējamo Baznīcas nosaukumu
kopsavilkums.
1. Būtu jāsaglabā mūsu Baznīcas nosaukuma kodols, kas izsaka mūsu vēsturiskās
pēctecības mantojumu: Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca (LELB) un tam
jāpievieno sākumā vai beigās, kas izsaka esošo situāciju un būtību. Piedāvātie
varianti:
- Vienotā LELB;
- Savienotā LELB;
- Apvienotā LELB;
- Globālā LELB;
- Vispasaules LELB;
- Pasaules LELB;
- LELB Pasaulē
2. Baznīcas nosaukums izmaināms, neatstājot nosaukuma kodolu LELB, domājot
par mūsu Baznīcas identitāti, ne pēctecību. Piedāvatie varianti:
- Latviešu Evaņģēliskā Baznīca;
- Latviešu Luterāņu Baznīca

Indianapoles latviešu skolas
Draudzīgais aicinājums
sestdien, 2017. g. 25. februārī, plkst. 11:00
Latviešu sabiedriskajā centrā

Svētbrīdis

prāv. G. Lazdiņš

Ievads

ILS pārzine Andra Burģe-Goetz

ILS skolēnu priekšnesumi
Vasara Latvijā

Tija Pūtele
Pēc programmas siltas pusdienas

Ieeja: Ziedojumi (ieskaitot pusdienas) sākot ar $10 no personas; $20 no ģimenes.

Visus laipni aicina
Indianapoles latviešu skolas saime un vecāku padome
_____________________________________________________________________________
Kopš 1951. gada latviešu sabiedrība Indianapolē ir atbalstījusi Indianapoles latviešu
skolu. Ceram, ka arī šogad, Draudzīgā aicinājuma dienā atcerēsities mūsu skoliņu! Sirsnīgs paldies!

Vārds un uzvārds _____________________________________________________________
Adrese _______________________________________________________________________
Ziedojums _____________________________
Ziedojumus lūdzu sūtīt ILS kasierei:

Inese Šteinbahs
10721 Overlook Ct
Fishers, IN 46038

Prāv. Gunārs Lazdiņš
146 Springs Ct.
Carmel, IN 46033
Telefons 317-844-8608
E-Pasts: glazdins@indy.rr.com
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē
801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260
Telefons 317-253-0872
Draudzes Priekšnieks: Mārtiņš Pūtelis 844-0892
Dāmu Kom.: Ināra Linda Grendze 418-1283
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ANGĻU VALODĀ
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Lenten soup
supper
6:00 pm
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Latviešu skola
9:00 am
Latviešu skolas filma
pēcpusdiena 1:30 pm
LSC

DĀMU KOMITEJA
Jo kur divi vai tris ir sapulcējušies manā vardā, tur es esmu vīdu.
Mateja Ev. 18:20
Mēs tiešam varam būt aplaimoti un pateicīgi par labo laiku ziemas sākumā,
sagaidot Jauno gadu. Ticīsim un cerēsim , ka sliktu mēneši mūs “neapmeklēs”.
Adventes koncerts un cepumu/gardumu tirdzinš izdevās lielski. Pateicoties Jean
Indriksons, mēs baudījām garši Zviedru gaumē pusdienas. Paldies, Jean! Nu bija
laiks tev būt mūsu vīdū! Tirdziņā piedalījās trīs personas ar saviem personīgiem
izstrādājuma darbiem. Cerēsim, ka nākotnē būs vairāki dalībnieki šai
virzienā.Tirdziņā ieņēmām $2200. Paldies visiem, kas cepa un bagātināja mūsu
Adventes tirdziņu.
Liela pateicība Michele Jansons par Ziemsvētkus paciņu sagatavošanu mūsu
“ Zeltas Jaunības” , mīļiem locekļiem. Šīs paciņas nogādāja mūsu svētku dziesmu
dziedātāji nedēļu pirms svētkiem.
Skatoties šai februāra mēnesi. Mēs esam plānojoši sēdi 19. februārī. Mēs
pārrunāsim draudzes 65 gadu jubilejas svinēšanu, Ciešanu laika pusdienas un
Lieldienas. 65 gadu svinēšana 9. Aprīlī ( Pupolsvētdiena) “ lunch” būs pasūtītas no
kāda restorāna. Tas būs speciāls gadījums. Tāpēc ceram, ka draudzes locekļi būs
atsaucīgi ar piedalīšanos. Stāsto tālāk.
Mēs esam kontaktējuši Pleasant View, ka vēlamies noturēt Ceišanu laika
zupas vakariņas 22. Martā. Kā jau iepriekšejos gados būs vajadzīgi mīļu zupas
ziedotāji, vismaz seši ( 6), vēlamies dažādība. Bez maksas vakariņas! Ja neesat šai
vakarā piedalījies šoga nākiet.
For where two or three gather in my name, there am I with them.
Matthew 18:20
We have been graced with a mild start to the new year . Let’s hope that the
bad weather stays away as much as possible! Our Advent concert and bake sale
was well attended and a delicious meal was enjoyed. Thanks goes to Jean
Indriksons for serving a wonderful Swedish style luncheon. This year, after a long
absence, we had three people participate in selling their craft goods along with
the baked goods. Let’s hope it’s the start of a new trend of having more variety at
our Advent celebration. We made over $2200. Thanks to all of our bakers,

craftspeople and other volunteers who made this a warm and friendly day to be
together.
A large shout out to Michele Jansons for putting together our gifts for our “
golden members.” These gifts were delivered as our young at heart
carolers/singers visited those members the week before Christmas.
Looking ahead in February, we have planned a short winter meeting on
February 19th. We will discuss plans for the church’s 65th anniversary celebration,
Lenten soup supper and Easter activities. The 65th anniversary luncheon will on
April 9th ( Palm Sunday/Pupolsvetdien). This will be a catered luncheon. This will
be a special event and we hope that many of our congregants will be able to
attend. Pass the word on!
We have asked Pleasant View that we would like to host a Lenten Soup
Supper on March 22nd
(Wednesday). As in the past, we will need volunteers to bring a variety of soups
(looking for at least 6) to share. If you have not attended before, consider coming
this year. The meal is free and a good way to spend a midweek evening not having
to cook!
Inara Linda Grendze, inaravee@comcast.net
Sandra Kuhn, sdkuhn77@yahoo.com

Feb. 4
Feb.12
Feb. 19
Feb. 26

Beard
“Open Surprise”
Jansons
Putelis

March 5
March 12
March19
March 26

Indriksons
Kancs
Beard
“Open Surprise”

Mūsu jaunākās paaudzes locekļi ir jau satikušies 2017. gadā. Šai gadā mēs
koncentrīsimies uz brīnumiem no Jezus. Jaunieši satiekās vien reizi mēnēsī. Vini
labi satiek būt kopā un pat iemāca mums.
Šogad es pieprasīku lai ar e-pastu atsūta paskaidrojumu kur nonāk
Operation Christmas Child sūtītās kurpju kastes. Saņēmām atbildi: tās nosūtītas uz
grūti sasniedzamu teritoriju. Ir neizpaužama tuvāka informacīja nevēlama
misionāru un bērnu drošības pēc. Šīs ir zemes zem liela konflikta un bīstamām kara
zonām. Lūdziet par šo cilvēku dzīvībām.
Satiksimies 26. Februārī un 19. Martā. Redzēsimies!

Our youngest members have already met this 2017. This school year we
are concentrating on learning about the miracles of Jesus. Even though we only
meet once a month, the kids have a good time and teach a few things to us adults.
This year, I requested to have an email notice to tell us where our
Operation Christmas child shoeboxes were delivered. We received notice that our
shoeboxes were shipped to a “Hard to Reach Area” and the country could not be
divulged for the safety of the missionairies and the recipients ( children) . These
are countries that are under great conflict and dangers, war zones or where
missionaries may not be able to move freely. Please pray for those children that
received our gifts and that they may be safe.
Our next meeting dates are February 26th and March 19th. See you then!
ILGrendze, inaravee@comcast.net

Pēteris un Pauls amatnieki
kvalitātes būvdarbi un krāsošana.
***
Peter & Paul craftsman
quality remodeling and paiting
Pēteris(Peter) (317)308-0804
Pauls(Paul) (317)294-9427
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