
 

 

Latviešu Ev.-Lut.Draudze Indianapolē 

DRAUDZESZIŅAS.  
2017.oktobris/novembris 

 

 
 

500.g.Reformacija 



 

 

Latvian Lutheran Church 
Women's Auxiliary 

 

Join us Thursdays in October (5th,12th,19th, and 26th), from 3pm to 10pm., turn in this flyer 
when you pay at Boombozz Tap House- Carmel, and Latvian Lutheran Church Women’s 

Auxiliary will receive 15 percent of your check. 
 

Take this opportunity to treat your family and friends to Social Hour and Dinner. 
Social Hour prices apply for dine-in orders only and is from 3pm – 6pm and 9pm-10pm. 

*Carry-Out ordering is available. 
*Must Present Flyer at time of Payment. 

 

 
2430 E. 146

th
 St. 

Carmel, In 46033 
_______________________________________________________________________________________ 

Ir divas dienas, par kurām mums nevajag domāt: divas dienas, kuras vajadzētu atbrīvot no bažām un 
bailēm. Divas dienas, kuras atdot Dievam. Viena no tām ir vakardiena ar savām kļūdām un rūpēm, 
neveiksmēm, sāpēm un bažām. Taču vakardiena ir pagājusi un tā vairs nav sasniedzama. Visas atmiņas 
kopā mums nevar atdot vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko darījām vakar. Mēs 
nevaram atgriezties vakardienā! Mēs nevaram izdzēst vārdu, ko teicām vakar, mēs nevaram izmainīt to, ja 
esam kādu sāpinājuši. Vakardiena ir pagājusi… 

Otra diena, par kuru mums nevajag bažīties, ir rītdiena. Rītdiena ar jauniem pienākumiem, 

jaunām grūtībām, lieliem solījumiem un maziem to izpildījumiem. Taču arī rītdiena nav mūsu 

varā, mēs to nevaram ne kontrolēt, ne mainīt. Rīt saule lēks vai nu spoža, vai aiz mākoņiem, bet 

lēks. Taču kamēr tā lēks, mums nav nekādas daļas par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi… 

Mums katram ir tikai viena  īpašā diena – šodiena. Katrs cilvēks vienas dienas cīniņu ar dzīvi var 

izturēt. Mēs salūztam tikai tad, kad šodienai pieliekam klāt šo mūžības nastu – vakardienu un 

rītdienu. Nevis šāsdienas piedzīvojumi ieved cilvēku izmisumā, bet sirdsapziņas pārmetumi un 

rūgtums par to, kas notika vakardien un nebeidzamas bažas par to, kas notiks un kā dzīvot  rīt… 

Dzīvosim tā, lai nav ne jākaunas, ne jānožēlo! Piedosim tiem, kuri apbēdinājuši, uzsmaidīsim 

tiem, kuri izturējušies augstprātīgi! Pateiksim labu vārdu tiem, kuri mūs aizmirsuši, atvērsim 

durvis tiem, kuri mūsu priekšā tās aizvēruši! Dzīvosim mīlot! Darīsim visu pēc labākās 

sirdsapziņas! Teiksim patiesību mīlestībā! Dzīvosim šodien… 

Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā! Ps.118:24 
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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 
1.oktobris                     M.Pūtelis 844-089 

8.oktobris                    M.Kancs 414-2950 

15.oktobris                     A.Kanc 414-4535 

22.oktobris                      G.Kancs 844--8750 

29.oktobris                      P.Kelpis 898-6163 

LELBA SINODE 
KANADĀ 

11:30 am Dievkalpojums 

PĻAUJAS SVĒTKI 

-siltas pusdienas- 

http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
http://www.rockstonepizzapub.com/nora/index.html
mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

2017 g.novembris 
SVĒTDIENA PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  
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-seko kafijas galds- 
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-seko kafijas galds 
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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: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Inara Linda Grendze 418-1283 

SVĒTDIENA            VALDES DEŽŪRES 
5.novembris                      U.Brikmanis 255-0489 

12.novembris                     M.Pūtelis2 844-089 

19.novembris                     M.Kancs 414-2950 

26.novembris                  G.Kancs 844-8750 

LATVIEŠU VALSTS 
SVĒTKU AKTS, LSC 

DV Lačplēšu 
Sarikojums LSC 

PIPARKUKU 
CEPŠANA PVLC 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 

 

 
Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē     
         visus laipni aicina uz 

       
Apvienības 65 gadu jubileju un 
Lāčplēša dienas atceres vakaru 

Sestdien, 2017. g. 4. novembrī     Latviešu sabiedriskā centrā  
pulksten 18:00      1008 West 64th Street 
(kokteiļu stunda 17:00)    Indianapolis, IN   46260 

 
Svētbrīdis, vēsturiskas bildes ar stāstu un apsveikumi. 

Programmu izpildīs sieviešu ansamblis IDVASA un papildinās 
Ilgi nedzirdētais vīriešu ansamblis “Baltā roze”. 

 

Siltas vakariņas gatavos izskolots pavārs, kādreizējais 
restorānu īpašnieks un tagadējais Gaŗezera saimnieks, 

Guntars Rusmanis 
(arī piedalīsies Guntara sieva Ilēna, kas ir pašreizējā Gaŗezera administratore)  

 

Sekos bagātīga loterija 
(Biļetes $1.00 gabalā vai 6 par $5.00) 

un saviesīgs vakars ar mūziku. 
 

Ieejas maksa: $30 ar iepriekšēju pieteikšanos * $35 pie durvīm 
$15 studentiem līdz 18 g.v.; brīva ieeja bērniem līdz 10 g.v. 

Lūdzam pieteikties līdz 28 okt. pie Rasmas Kārkliņas 



 

 

 

DIEVA VĀRDS IZRAISA REFORMĀCIJU 

XVI gadsimta sākumā kāds jauns mūks vārdā Mārtiņš Luters no sirds tiecās izprast savas 

attiecības ar Dievu atbilstoši Dieva vārda mācībai. Luteram nedeva mieru tā laika tradicionālā 

Dieva “taisnības” izpratne. Līdzīgi citiem laikabiedriem, arī Luters uzskatīja Dieva taisnību par 

mērauklu, ar kuru Viņš tiesā visus grēciniekus. 

Studējot un pārdomājot Dieva vārdu, jo īpaši Rom.1:17, Luters atklāja prieka vēsti — Dieva 

taisnības Evaņģēliju. Dievs savā taisnībā pasludina grēciniekus par pilnībā taisnotiem Jēzū 

Kristū. Šis atklājums 1517.gadā radikāli mainīja Lutera dzīvi. Tas viņu pamudināja rīkot 

publiskas debates par baznīcas reformēšanu, un pienaglot, sava atklājuma tēzes pie vietējās 

baznīcas durvīm. 

Kad jūs studēsiet Dieva vārdu, Gars nesīs jūsu sirdī prieka Evaņģēliju, palīdzot jums saprast, kā 

Dievs pasludina jūs par Jēzū Kristū attaisnotiem, pat ja citi jūs uzskata par grēciniekiem 

[Rom.8:33–34]. 

PIRMIE LUTERĀŅU KRISTIEŠI APLIECINA KRISTU 

Luters un viņa sekotāji sāka lasīt Bībeli un skaidrot Dieva vārdu atbilstoši tam, kā pats Dievs 

definē svarīgākos Rakstu jēdzienus — žēlastība, taisnība, ticība un attaisnošana. Atjaunojot 

izpratni par šiem jēdzieniem, Luters no jauna atklāja Dieva piedošanas un iepriecinājuma 

Evaņģēliju. 

Lutera raksti par šo tēmu izraisīja baznīcā lielu satraukumu. 1530.gadā Luters un viņa sekotāji 

tika aicināti ierasties pie imperatora Kārļa V, kas tajā laikā pārvaldīja lielāko Eiropas daļu, un 

sniegt rakstisku Savas ticības skaidrojumu. 

1530.gada 25.jūnijā tika publiski nolasīta pirmā luteriskā ticības apliecība Augsburgas ticības 

apliecība. Jēlas Universitātes zinātnieks Rolands Beintons nodēvējis šo notikumu par 

reformācijas atslēgu. 

Ne visiem bija pieņemama šī pirmā luterāņu kristiešu ticības apliecība. Tādēļ luterāņu teologi 

bija spiesti vēl rūpīgāk iedziļināties Dieva vārdā un publicēt vēl citus viņu ticību apliecinošus 

dokumentus, kas vēl precīzāk skaidro viņu biblisko ticību. Tomēr pēc šo dokumentu 



 

 

publicēšanas domstarpības starp pirmajiem luterāņiem un imperatora Kārļa V un Romas pāvesta 

sekotājiem tikai saasinājās. 

VELNS NESNAUŽ 

Luters mira 1546. gadā. Pēc viņa nāves luteriskā baznīca nonāca krustcelēs. Tai bija jāizvēlas, 

vai atgriezties pie vispārizplatītās grēka, attaisnošanas, taisnības, ticības un citu biblisko jēdzienu 

definīcijas, vai palikt pie tām, kuras bija no jauna atklājis Luters. 

Tajā laikā velns jo īpaši aktīvi izmantoja viltus sludinātājus un rakstniekus, lai uzbruktu Dieva 

Evaņģēlijam cerībā sagrozīt cilvēku prātus, kā tas viņam bija izdevies pirms reformācijas. Kā 

rakstīja Luters:  

“Herētiķi uzbrūk Kristum ar mēli, gan noliedzot Viņa dievišķumu, gan novēršoties no Viņa 

baznīcas”. 

Daži Lutera ienaidnieki apgalvoja, ka Kristībai nav pestīšanas varas, ignorējot viņa norādes uz 

Dieva vārdu: “Kristība .. jūs glābj” [1.Pēt.3:21]. Citi noliedza, ka Kristus ir miesā klātesošs 

Svētajā Vakarēdienā, atkal ignorējot Lutera norādes uz skaidro Dieva vārdu: “Tā ir Mana miesa, 

.. tās ir Manas asinis” [Mt.26:26, 28]. 

Lai publiski apliecinātu, ka viņa mācība balstās Dieva vārdā, Luters sarakstīja daudzas grāmatas 

un rakstus. Pēc Lutera nāves viņa sekotāji apkopoja svarīgākos luterisma dokumentus un 

publicēja tos vienkopus. 

SASKAROTIES AR JAUNĀM VAJĀŠANĀM, PIRMIE LUTERĀŅI VĒLĒJĀS 

NODROŠINĀT, LAI DIEVA EVAŅĢĒLIJA SKAIDRĀ IZPRATNE NETIKTU ATKAL 

NOZAUDĒTA! 

Tādēļ viņi apkopoja vienā grāmatā visas līdz šim sarakstītās ticības apliecības, sākot no apustuļu 

laikiem. Luteriskās baznīcas pamatlicēji atsaucās uz agrīnajām kristīgās baznīcas ticības 

apliecībām — Apustuļu, Nīkajas un Atanasija — un papildināja tās ar pašu izstrādātām, Bībelē 

pamatotām un uz Kristu vērstām apliecībām, kas tika publicētas Vienprātības grāmatā (jeb 

Konkordijas grāmatā). 

Ir cilvēki, kas uzskata, ka kristiešiem pietiek tikai ar Bībeli un nekādi papildinājumi tai nav 

vajadzīgi. Taču šī grāmata nav uzskatāma par Bībeles papildinājumu. Tā palīdz mums saprast, kā 

agrīnie kristieši ar skaidro Dieva vārdu atspēkoja maldu mācības. Zinot, kā Dievs palīdzēja Savai 

baznīcai ar Rakstu palīdzību stāties pretī ļaunumam, arī mēs mūsdienās varam darīt tāpat. Sākot 

ar jautājumu, ko Jēzus uzdeva saviem mācekļiem: “Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?” 

[Mt.16:13], agrīnās kristocentriskās ticības apliecības ir allaž bijušas par svētību Kristus 

baznīcai. Luteriskās ticības apliecības var palīdzēt jums izvairīties no velna lamatām, proti, no 

Dieva vārda sagrozījumiem. Šīs apliecības skaidri pauž mūsu ticību Kristum, un ar to palīdzību 

mēs lieliski varam izprast, ko Bībele patiesībā saka par tādiem jēdzieniem kā žēlastība, grēks, 

atgriešanās un attaisnošana. 



 

 

DāMu KoMiTeJa ZiŅoJuMs 
 
“Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādijuši viņa vārdā ar to, 

ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat.” 
„God is not unjust, he will not forget your work and the love you have shown him as you have 

helped his people continue to help them.” 
 
      Hebrews 6:10 
 
Fall has arrived! And there is SO much to do.  
 To start, we will celebrate Plaujasvētki/ Harvest Celebration on Sunday, Ocotber 1st. Please note 
that service starts at 11:30am and that service will be outdoors, weather permitting. Jean and Andris 
Indriksons will prepare a  hot roast turkey luncheon. This will be a grand day to join together.  
 Our fall organizational meeting will be October 8th. It will be a short meeting after service. We 
will discuss a few items that will happen October through January. Please attend OR call/email if you can 
volunteer for one of the following needs: 
 *make our “ golden member” Christmas gift bags 
 * table decorations and table set-up for Advents tirdziņš 
 *leaders for the lottery ( adult) and children’s lottery tables Advent tirdziņš 
 * leaders for our “open surprise” coffee table days , esp, Dec. 17th. 
 *treasurer/kasiere  
 

Get ready for not one but FOUR Thursdays in October! BOOMBOZZ Craft Pizza and Taphouse in 
Carmel has graciously offered our  dāmu komiteja/Women’s Auxiliary ALL four Thursdays in October to 
earn 15% on dinner purchases at their restaurant. 
The dates are: 
 October 5 
 October 12 
 October 19 
 October 26      

Anytime 3pm -10pm. Carryouts included.  
Just bring in the flyer! 
Plan one Thursday with friends and help out dāmu komiteja! 
 
 This year is the 500th anniversary of the Reformation. Our congregation will join Pleasant View 
Lutheran Church in a joint service on October 29th with a joint luncheon afterwards in the Fellowship 
Hall. PV has asked our congregation to bring appetizers/maizītes and desserts/saldediens for the meal. 
Ladies, please consider bringing something to add to the table that day as we celebrate “OUR” 
anniversary.  
 
 November 5th will be our first “ open surprise” kafijas galds/ coffee table. This “ open” day was a 
big hit last year . Since this is a day where no specific group is assigned, there is a need for one- three 
people to volunteer to help, as well as ideas, with serving each of those days. Dāmu komiteja/ Women’s 
auxiliary covers the expense of the food that day. Duties are possible pickup of food ( i.e. 
bagels/doughnuts) , heating up in oven ( i.e lasagna),  waiting for delivery ( i.e pizza) and then clean-up. 
Please consider giving a Sunday . 



 

 

 And what would November be without piparkūka cepšanā/cookie baking? We will meet  on 
Saturday, November 11th in the Pleasant View kitchen starting at 9am. The more hands, the more fun, 
the sooner we will be done! We look to make 40-45 pounds of cookies to sell at our annual fundraiser. 
There will be a pizza lunch for all in attendance. Bring those strong arms, rolling pins and aprons! 
 Our annual fundraiser Advents Tirdzins/ Advent Bazaar will be Sunday, December 3rd following 
the Advents koncerts. Last year we had three craft tables along with our bake sale tables. Let’s do it 
again! If you or someone you know would be interested in having a table to sell Christmas items , please 
let Inara Linda or Sandra know.  
 
 One last important piece of business- dāmu komiteja/Women’s Auxiliary is in need of a 
treasurer/kasiere and has for some time. Sandra Kuhn has graciously taken over this duty for the time 
being . As the heartbeat of the congregation organizing many of our fellowship activities , it is vital that 
we maintain a Board that is in good working order.  
 
If you have any questions,comments, suggestions please call or email ! 
Ināra Linda Grendze, 317-418-1283, inaravee@comcast.net 
Sandra Kuhn, 317-652-2634, sdkuhn77@yahoo.com 
 
October    November 
 
October 1- Indriksons  November 5- “ OPEN SURPRISE” 
October 8- Jansons   November 12- Indriksons 
October 15- Putelis   November 19- Jansons 
October 22- Kancs   November 26- Putelis 
October 29-  Beard 
 

** October 1- PĻaujasvētki 
     October 8- dāmu komiteja sēde 
     October 29- Reformācija diena ( siltas pusdienas)  
     November 5- “Open Surprise” day 
     November 11- piparkūka cepšana 
     December 3- Advents tirdziņš 
  
 

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

Svētdienās skolu ziņojums 
 

“Un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani.” 
 
 “And whoever welcomes a little child like this in my name, welcomes me.” 

Matthew  18:5 

mailto:inaravee@comcast.net
mailto:sdkuhn77@yahoo.com


 

 

The school year has started and I look forward seeing and serving our 
younger folk.  
 First , we had a grand time getting together in August for our svecīšu vakars. 
We had a campfire afterwards and enjoyed s’mores, even some with apples! A big 
shout-out to Uldis Brikmanis for helping put totgether the campfire. Paldies! 
 For the rest of 2017, we will meet during service on the following dates: 
  October 8 
  November 5 
  December 10 
  December 17 

All are welcome.  
 

Again , as in years past, svētdien skolu will sponsor collecting shoeboxes for 
Samaritan’s Purse/Operation Christmas Child. As everyone has seen in the 
news, there have been numerous natural disasters JUST in September- 
Hurricane Harvey in Texas, Hurricane Irma in the Caribbean and Florida, 
Hurricane Maria in Puerto Rico and two major earthquakes in Mexico. 
There are so many families literally left with nothing. This year , I would like 
to make a goal of 24-30 boxes to donate . PLEASE consider putting together 
and donating two boxes if you’ve done one box a year in the past, making 
one box if you haven’t made one before or donating money.  
If you have empty shoe boxes at home that can be used, please bring them 
to church during the month of October so they can be given to those willing 
to fill them. Information and labels will be available in mid-October through 
November 12th. I will collect the boxes on November 12th and deliver them 
to the local drop off site. Please pray for these children and families that 
have suffered through these disasters.  

 
Bernusvētki /Children’s Festival sponsored by the Indianapolis Latvian 

School will be Saturday , October 7th, 1-4pm. Our damu komiteja will sponsor a 
booth that day. Come out and enjoy the fun. 

 
Any questions or comments? Call or email : 
 Ināra Linda Grendze: 317-418-1283, inaravee@comcast.net 
 
 *** For more information regarding Samaritan’s Purse and Operation 

Christmas Child, go to    samaritanspurse.org  
 

mailto:inaravee@comcast.net


 

 

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 

Aicinājumi no mūsu kaimiņu draudzes PVLC: 

 

http://www.indylv.com/
mailto:BrugBunch@aol.com)................................................................(317)259-7490
mailto:Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)
mailto:sarkalusir@att.net)
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***There are still vendor tables available!!! You don't have to be a member of Pleasant View to be a 
vendor! The form for vendors is attached.  
 
Come explore our annual fall craft fair and get your holiday shopping done early this year! Vendors 
with everything from homemade jams to jewelry, procelin to papercrafts, fiber works to quilted works 
will be selling their hand-made goods. 
Refreshments will be provided by the Youth of Pleasant View.  

 

 

 
 

 
This is our first time doing this endeavor, but we hear from members who live close by that it is a 
need for this community, especially for families living in apartments complexes. If we're going to do 
this we're going big, so we would like to invited members of all of the other congregations who meet 
here and parents from the school to pass out candy and decorate their trunks as well.  
 
All are welcome to this free, safe and fun afternoon of trick or treating around our South parking lot! 
Visitors are invited to park their cars in the main, East lot. Adults and children are encouraged to 
wear their Halloween best! 
 
***Members of Pleasant View, the Latvian Lutheran Congregation, God's Grace Christian Church, 
St. John XXIII Catholic Church, and parents from A Children's Habitat Montessori School: if you 
would like to participate by passing out candy from your trunk or volunteer for the event in other 
ways please send us a message ASAP so that we've got a spot for you! We encourage you to also 
come in costume and festively decorate your trunk! 
 

 
Let me know if you have any questions about these and if you would definitely like to join in for any 
of these activities! 



 

 

MŪSU PRIEKŠNIEKS 

Ceru,  jums visiem bija skaista un jauka vasara. Drīz vien priecāsimies par 

skaistajām rudens krāsām. Paldies  draudzes locekļiem, kuŗi apmeklēja 

dievkalpojumus pa vasaru. Tā ir liela Dieva svētība, ka varam noturēt 

dievkalpojumus katru svētdienu.  Liels paldies prāv. Lazdiņam, ērģelniekam  

Kārlim Rūsam un sirsnīgs paldies Uldim Brikmanim par dežurantu un pērmindeŗu 

pienākumu pildīšanu vasaras mēnešos. Paldies Inārai Grendzei par svecīšu vakara 

noorganizēšanu jūlijā! Tas  labi izdevās. 

 17. septembrī notika ikgadējais draudzes izbraukums uz  Moorse parku. Diena bija 

skaista.  Paldies Gunāram Kančam un palīgiem par izbraukuma  noorganizēšanu;  

paldies Mārtiņam Pūtelim par svētbrīža vadīšanu un izbraukuma dalībmieku 

vizināšanu laivā.   

1. oktobrī svinēsim  Pļaujas svētkus  -  pusdienas gatavos mūsu iecienītie pavāri 

Indriksoni.  Lūdzu ievērosim, ka dievkalpojums tai dienā sāksies pusstundu vēlāk, 

11:30.   29. oktobrī atzīmēsim  Reformācijas svētkus.  Sveicu Indianapoles latviešu 

skolu, kas sāka šī gada darbību septembrī. Labu veiksmi! Mūsu mazā, bet spēcīgā 

svētdienas skola atsāks  darbību oktobrī.  Paldies Inārai par svētdienas skolas 

vadību. 

 Katru ceturtdienu oktobrī Boombazz Pizza Carmel, ziedos 15% draudzes dāmu 

komitejai no draudzes locekļu pasūtinājumu vērtības. Labu apetīti 

ceturtdienās!  

Skumjās  ziņojam, ka mūsu ilggadīgās draudzes locekles Ilga Lercha un Laima 

Bērziņa ir aizgājušas mūžībā. Izsākam visdziļāko līdzjūtību viņu ģimenēm un 

draugiem.  

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

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

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

Augustā un septembrī nosūtījām ziedus sekojošiem draudzes locekļiem: Pēterim 

Pūtelim-2. augustā; Austrai Piņķei- 26. augustā; Zentai Augenbergai – 19. 

septembrī; Vijai Gullet – 24. septembrī. Dieva svētību jums visiem un visiem 

jubilāriem! Ja gadījumā kādu aizmirsām, lūdzu ziņojiet.   

Būs jauki visus redzēt atkal dievkalpojumos . 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 IZBRAUKUMS!!!!!!!!!!! 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


