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2017. gada vasarai briestot  
 
Labu dienu, mieru, veselību visiem! 
 
Ceru, ka aizvadītais gads ir bijis rosīgs un 
iedvesmojošs! LELBA pārvalde ir veikusi 
priekšdarbus gaidāmai XV sinodei, kura 
pulcēsies Mount Carmel Spiritual Centre, Niagarā, Kanādā no š.g. 6. – 8. oktobrim. Galvenā 
cerība ir kalpot Kristus vārdam par godu – un mums lielā skaitā pulcējoties sinodē mums būs 
dota tā iespēja! 

LELBA satversmē lasām, ka draudze ir pilntiesīga sūtīt 1 delegātu uz sinodi, ja tai ir vismaz 20 
pilntiesīgi locekļu, par kuriem draudze nokārtojusi LELBA nodevas. Otra pieprasība ir tā, ka 
draudzē ir jābūt vismaz 6 dievkalpojumiem pārskata gadā un vismaz vienam no tiem ar Svēto 
Vakarēdienu. Ja šaubas rodas par samaksāto locekļu skaitu, tad LELBA kasieris, Andris Celcherts 
kurš saņem draudžu nodevas var sniegt precīzu informāciju.  

Otru delegātu sūtīt ir tiesīgas tās draudzes, kurām ir vismaz 250 pilntiesīgu locekļu par kuriem 
maksātas LELBA nodevas. Un tā joprojām par katriem 250 pilntiesīgiem draudzes locekļiem ir 
tiesības sūtīt vēl papildus delegātu. 

Sinode solās būt interesantai ja vien tādēļ, ka pie mums ieradīsies viesi no jaunākajām LELBĀL 
draudzēm – māc. Varis Bitenieks (Aizputes Sv. Jāņa, Valtaiķu) un māc. Mārtiņš Urdze (Liepājas 
Krusta), kā arī viesis-lektors no Rīgas Lutera draudzes, māc. Indulis Paičs. Kanādas apgabals, 
itsevišķi sinodes rīkotāji - Kristus ev.-lut. Latviešu draudze Hamiltonā nepacietīgi gaida uzņemt 
viesus un delegātus rudenim iekrāsojot Niagaras apkārtnes dabu.  

Atzīmējot Dr. Mārtiņa Lutera Reformācijas 500gadi, Baznīcai radusies lieliska iespēja ļaudīm no 
jauna liecināt par Jēzus Kristus žēlastību caur neskaitāmiem pasākumiem. Arī sinodē veltīsim 
laiku tēmām, kuras apcer Reformācijas nozīmi mūsdienās – kā kustība, kuras mērķis ir atjaunot 
būtisko mūsu dzīvēs. Taču neviena atjaunošanās kustība nezels, ja tai nav auglīga augsne vai 
ūdens straumes tuvumā kuros laist saknes!  

Pēc dažām nedēļām sūtīsim pieteikšanās anketu. Tā kā Mt. Carmel ir celts kā karmelītu klosteris, 
guļistabas ir vienkāršas, bet galvenajā centrā katrai ir sava tualete un duša. Centram ir piebūve, 



 

 

kurā 17 privātguļamistabas, bet ar kopīgām mazgātuvēm.  Būs svarīgi jums atzīmēt kādā no šīm 
istabām jūs vēlaties apmesties. Pastāv iespēja arī reģistrēties kādā no Niagaras viesnīcām, bet 
iesaku to darīt priekšlaikus, jo Kanādā svin Pateicības dienu. Iespējami, ka viesnīcām dārgākas 
telpas un lielāks pieprasījums pēc tām. Centrā tomēr visas istabas garantētas par līguma cenām. 
 
Pateicībā, 
 
Māc. Dāvis Kaņeps, līdz ar Baibu Bredovski, Jāni Grīnvaldu un Birutu Kwapisinski – sinodes darba 
grupa 
 

 

 
Sveču Vakars 

Ceturtdienā, 9. augustā 
7:00pm- 8:15pm 

Sabiedriskā laukumā Pleasant View Lutheran Church 
 

Lūdzu satiksimies draudzes vasaras sveču vakarā un draudzībā 
un sadraudzībā pie ugunskura! 

 
Bus “ S’mores” un dzērieni. 

 
Lūdzu nāciet piedalaties! 

Visi ir laipni gaidīti! 
 

Jautājumi? Piezvanīt Ināra LindaGrendze 
317-418-1283  inaravee@comcast.net 
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Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73
rd

 St. Indianapolis, IN 46260 

Telefons 317-253-0872 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

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 
6.august                     A.Kancs 414-4535 

13.august                    U.Brikmanis 255-0489 

20.augusts                     M.Pūtelis2 844-089 

27.augusts                      M.Kancs 414-2950 

Sveču vakars 
7:00 pm 

 

http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
mailto:glazdins@indy.rr.com
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Telefons 317-253-0872 
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Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
3.septembris                       G.Kancs 844--8750 

10.septembris                     Kelpis 898-6163 

17.septembris                     A.Kancs 414-4535 

27.septembris                     U.Brikmanis 255-

0489 
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Svētdienas Skolas jaunumi 
 
Mēs ceram, ka vasara ir bijusi skaista un bez problēmām. Ko rāda 
“Facebook” Gaŗezerā, vairāki mūsu bērni pavadīja Gaŗezera nometnē. To 
rāda smaidīgas sejas. 
 Skola sāksies oktobrī. Tas nozīmē, ka vēl varēs pagulēt. Bet tomēr 
iesaku labāk nākt uz dievkalpojumu.  
 Svecīšu vakars ārpusē notiks trešdien, 9. Augustā 7:00pm. Nākiet! 
Tas notiks PVLC izkārtojumā zaļā laukumā. Būs mazs ugunskurs un 
Smores. Tas būs īss 1 stundu. Bērniem varētu patikt. Ceram, ka laiks būs 
skaits. Bet ja tas buntosies , iesim iekšā. Ja būtu izpalīgi šim vakaram, 
lūdzu piesakaties.  
 Bērnusvētki Latviešu skolā būs septembrī Latviešu centrā. Bērniem 
būs dažādas patikšanas intereses. 
 Draudze pikniks 17. septembrī Morse Park un Beach Noblesvillē. 
Nesiet līdzi gardu paēdienu. Būs jauki satikties ar draugiem. 
 Kā citus gadus, mēs savācam kurpju kastes “Operation Christmas 
Child- Samaritans Purse”. Lūdzu pardomājiet par kasti meitenei vai 
zēnam.  
 Kā vienmēr zvanīt jeb e-pastot ja ir kādi jautājumi. 
Būšu priecīga jūs redzēt! 

  
News from Sunday Sunday School!  
We hope that everyone has had a fun and safe summer. There have 
been some wonderful photos on Facebook of some of our sponsored 
children attending the camp programs at Garezers. Lots of smiling faces! 
 Sunday school will not start until October BUT until then there are 
several events that families with children are encouraged to attend.  
   Outdoor Candlelight Service on Wednesday August 9th 
at 7:00pm. Come and take part in a short outdoor service at PVLC in the 
outdoor green area. A small campfire and S’mores to follow. This is a 
short  one-hour get together. Perfect for kids as the new school year 



 

 

starts . If weather is inclement, we will meet indoors. If anyone would 
be interested in helping that evening,  give me a call-I would appreciate 
it! 
 Bernusvetki at the Indianapolis Latvian School in September at the 
Latvian Community Center. Lots of stands and activities for the children 
and everyone is invited for a picnic lunch.  
 The church picnic on September 17th at Morse Park and Beach in 
Noblesville, IN. Bring a side dish or a dessert to share . Another great 
time for the kids to  spend time together.  
 
As in years past , the Sunday School has collected boxes for Operation 
Christmas Child – Samaritan’s Purse. Collection of boxes will be in mid-
November. Please consider collecting items for a young boy or girl  
while back to school sales are in the stores.  
 
As always, do not hesitate to call or email if you have any questions. I 
look forward to meeting with amazing young members this year! 
 
Ināra Linda Grendze 
317-418-1283 
inaravee@comcast.net 

 
 

 
Ziņas no Dāmu komiteja! 
 
Kādu katrs dāvanu saņēmis , ar to kalpojiet cits citam, kā labi 

dažāda veida Dieva žēlastības namtuŗi.  
 
Each one should use whatever gift he has received to serve others, 

fatihfully administering God’s grace in its various forms. 
1. Peter 4:10 

 

mailto:inaravee@comcast.net


 

 

 
Būsim pateicīgi par mūsu vasaras laiku. Kaut karstas un sutīgas dienas, 
esam bijuši pasargāti no uguns grēkiem, postošiem plūdiem. 
 
 Nākotnes dienās būs vairāki interesanti prāta un dvēseles 
baudījumi. Tos varēsim baudīt augusta un septembra mēnošos. 
 
 Mēģināsim neaizmirst! 13. augustā un 3. septembrā Marta Lazdiņš 
pasniegs kafijas galdu, kura cēnākums tiks nosūtīts trūkumā esošiem 
bērniem Venucuēlā. Būsim atsaucīgi! Stāvoklis tur ir nožēlojums. Marta 
ir pielikusi savu mīlestības sirdi un sūtījusi pakas ar pārtiku, ziepem un 
citām nepieciešamām vajadzībām. Kārtosim to pēc dievkalpojuma. 
 
 Mūsu gadskārtējais pikniks būs Morse Park Beach Noblesvillē, 
svētdien, 17. Septembrī, 11:00am. Tā vienmēr ir izvērtusies ģimenes 
dienas . Baudisim atnestos “groziņus”. 
 
 Dāmu komiteja aicina kādu dāmu, kas prezentētu draudzi Sinodes 
rīkoto sanāksmi Niagara Falls, 6-8 oktobrī. Ja esiet ieinteresēta, 
sazinaties lūdzu ar Ināra vai Sandru. 
 
 Kaimiņu draudze rīko Izstrādājumu skati un tirdziņu 21. oktobrī. Ja 
kāds vēlās piedalīties, ludzu sazinaties ar Chris Robin, koordinātore, tel. 
317-752-9253 jeb e-pastot robinchristm@gmail.com. Galda maksa $35. 
Būs saņemani 2 oktobri. Ienākums no galda īrēm par labu “ Lutheran 
Immigration and Refugee Service (LIRS)”. 
 

There are several events that will be happening  in August and 
September! 
 
First, don’t forget that after service on August 13 and September 3  , 
Marta Lazdins will be hosting a coffee table to collect donations for 
children in Venuzeula . The situation is dire there and Marta has been 

mailto:robinchristm@gmail.com


 

 

pulling together packages with food , soap and other basic necessities . 
Please take the time to spend after service those Sundays to eat some 
delicious food! 
 
Second , our annual picnic will be at Morse Park and Beach in 
Noblesville, IN on Sunday , September 17th at 11am. Always a fun day 
for all of our family and friends. Bring a side dish or dessert to share!  
 
Damu komiteja is looking for a representative to attend the Synod 
meeting in Niagara Falls October 6-8. Please contact Sandra or Inara , if 
you are interested.  
 
Pleasant View Lutheran Church has a Craft Show/Fair on October 21st. 
If you or somebody that you know would like to set up a table, please 
contact Chris Robin, coordinator, at 317-752-9253 , or email at 
robinchristm@gmail.com. Table fees are $35 and are due by October 
2nd. All proceeds from table fees  will go towards Lutheran Immigration 
and Refugee Services (LIRS).  

 
DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 
Draudzes darbība turpinājas arī pa vasaras mēnešiem. Karstā, lietainā vakarā  

pieminējām mūsu tautiešus, kuŗi tika izsūtīti uz Sibīriju 1941. g. 14. jūnijā.    

Paldies prāvestam Gunāram Lazdiņam un ērģelniekam Kārlim Rūsam par 

dievkalpojumu; Aijai Brugman un korim par skaistām dziesmām un čellistei 

Margie Hanna. Paldies Inārai Grendzei par vakariņām un paldies sarīkojuma 

apmeklētājiem. Viss labi izdevās. 

Dziesmu svētkos Baltimorā piedalījās tautas deju kopa Jautrais pāris  - 

jauniešu/pieaugušo grupa un bērnu grupa – un Ind. Latviešu biedrības koris, kā arī 

vairāki draudzes locekļi skatītājos. Svētki bija brīnišķīgi. Tautas deju programma 

bija skaista un kopkoŗa koncerts skanēja vareni. Apsveicu Indy dalībniekus  par 

lielo darbu!  

Pateicoties Miezīša kdzes. un H. Mūrmaņa fondam, draudzes valde kopā ar dāmu 

komiteju atbalstīja bērnus un jauniešus ar stipendijām Gaŗezera programmām. 

Novēlam sekmīgu un jauku vasaru visiem Gaŗezerā!  

mailto:robinchristm@gmail.com
http://www.lexilogos.com/english/latvian_dictionary.htm


 

 

Valde turpina darbību un gatavojas uz nākamiem sarīkojumiem; draudzes 

izbraukumam septembrī un Pļaujas svētkiem  oktobrī. Arī plānojam palīdzēt 

Gleaners Food Bank ar pārtikas izdalīšanu rudenī, visi būs mīļi aicināti. Tuvāka 

informācija sekos.  

Dzimšanas dienas: Draudzes valde ar ziediem apsveica draudzes locekļus,  kam 

piepildās apaļi gadi, un sākot ar 90. dzimšanas dienu, sirsnīgi sveiksim katru 

gadiņu.   Ja vēlaties palīdzēt apsveikšanā, lūdzu sazinieties ar mani.  

Jūnijā un jūlijā nosūtījām ziedus sekojošiem draudzes locekļiem: Dainai 

Gžibovskai – 6. jūnijā; Sandrai Kuhn – 17. jūnijā; un Inesei Daniels-Eaton – 11. 

jūlijā. Dieva svētību jums visiem un visiem jubilāriem! 

Ja jums būtu kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mani. 
Ar Dievu, 

Andrejs Kancs-draudzes priekšnieks. 

“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." Mateja Ev. 18:20 

 

 

 

 
 



 

 

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

DIEVNAMS: 

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

 

DRAUDZES VALDE: 

 

Priekšnieks: Andrejs Kancs(dreday517@aol.com).................................................................................(317)414-4535 

Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)259-7490 

                                      Mārtiņš Pūtelis (Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)........................          (317)844-0892 

Sekretārs: Kārlis Rūsa(sarkalusir@att.net)..................................................................................           (317)783-2848 

Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com) ................................................................................................................. 414-2950 

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: G.Kancs......................................................................................................................  844--8750 

 

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: 

 

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

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org LELBAL MĀJAS LAPA: www.LELBAL.org 

 

Deuteronomy 16:17 

“Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that he has 

given you.” 

PALDIES, THANK YOU, GRACIAS!!!! 
On behalf  of all the children in Venezuela, we thank you for your contribution 
collected during June and July coffe table after the services. The contribution 

was $1,164 which will go to buy food and other basic needs. 
We thank you for your support and prayers in this difficult time in Venezuela. 

Gunars and Marta Lazdins 

 

http://www.indylv.com/
mailto:BrugBunch@aol.com)................................................................(317)259-7490
mailto:Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)
mailto:sarkalusir@att.net)
mailto:mkancs@gmail.com
mailto:glazdins@indy.rr.com)
mailto:gkrunch@aol.com
mailto:glazdins@indy.rr.com)
mailto:Gsilavs@aol.com
mailto:auseklis@earthlink.net
http://www.lelba.org/
http://www.lelbal.org/


 

 

DRAUDZES IZBRAUKUMS 
2017.g. 17 septembrī – 11:00 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


