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“Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva 
dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.  Jo mēs esam Viņa darbs, 
Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai 

mēs tajos dzīvotu.” (Efeziešiem 2:8-10) 
 
 
 
 
 



Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 
 
Pirms divdesmit gadiem Dieva svētīts, garš, grūts ceļš nonāca līdz vēsturiskam 
momentam, kad tika parakstīts dokuments: "Joint Declaration on the Doctrine of 
Justification."  Aicinu vēlreiz ar to iepazīties caur jums pārsūtītiem rakstiem. Pasaules 
Luterāņu Federācija (PLF) ar tiem dalās līdz ar ieteikumiem kā draudzēs atzīmēt šī 
dokumenta jubileju. 
  
(http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-
occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/1999-dichiarazione-congiunta-sulla-dottrina-
della-giustificazion/en.html)  

 
Pie viena aicinu vēlreiz izlasīt apustuļa Pāvila vēstuli Romiešiem, jo tajā sniegtā mācība 
par taisnošanu caur ticību bieži tiek uzskatīta par tās galveno tēmu. Pāvila mācība par 
taisnošanu caur ticību arī  bija pamats apgalvojumam, ka Kristus evaņģēlijs ir labā vēsts 
visiem!  Lai Dievs svētī jūsu pārdomas un kalpošanu. 
 
Lai Dievs svētī arī to darbu, ko veic PLF.  Ar to var plašāk iepazīties tās mājas lapā.   
Pāvils noslēdza savu tik nozīmīgo un teoloģiski dzīļo vēstuli Romiešiem ar skaistu 
doksologiju.  Dalos 
ar to, šoreiz 1949. gada katoļu baznīcas prelāta Vincenta Strelēvica tulkojumā: 
"Bet Viņam, kas spējīgs jūs stiprināt saskaņā ar manu evaņģeliju un Jēzus Kristus 
vēstījumu, saskaņā ar noslēpumu atklāšanu, kas no mūžības bija noslēpts, (Kas tagad 
uz mūžīgā Dieva pavēli atklāts ar praviešu rakstiem, lai paklausītu ticībai), kas visām 
tautām pasludināts, Vienīgajam visugudrajam Dievam caur Jēzu Kristu lai gods un slava 
mūžīgi mūžos!"  (Rom.16:25-17) 
 
Jūsu māsa Kristū 
+ Lauma Zušēvica 

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

 
DĀMU KOMITEJA 
 
“Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for 
mankind. For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.” Psalm 
107:8-9 
Fall is amongst us and Damu Komiteja is ready to begin the season with Plaujas 
Svetki, Sunday, Oct. 6th.  Jeanne and Andris Indriksons will be cooking a delicious 
lunch after service.  We are asking for a donation for the meal starting at $5 per 
person.   
PVLC is hosting a trunk or treat on Saturday, October 26th from 4-6 pm.  Damu 
Kometija is looking for someone to hand out candy provided by us.  Please let us 
know if you are interested in helping.  
Saturday, November 9th we will be baking piparkukas from 9 am until all the dough 
is rolled out and baked.  A pizza lunch will be provided for all that volunteer.  Please 
join us for what is always a fun time year after year.  

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/1999-dichiarazione-congiunta-sulla-dottrina-della-giustificazion/en.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/1999-dichiarazione-congiunta-sulla-dottrina-della-giustificazion/en.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/luterani/dialogo/documenti-di-dialogo/1999-dichiarazione-congiunta-sulla-dottrina-della-giustificazion/en.html


The annual Christmas bake sale will be Sunday, December 8th.  We will be asking for 
food donations to sell at the bake sale. We also will need items donated for the 
lottery and childrens lottery.  You may at any time give these items to Sandra or 
Andra.  If you would like to have a table to sell any items as well, please let us know.  
We are also looking for volunteers to help make the bake sale a success.  
Coffee table dates: 
Oct 6 – Indriksons          Oct 13 – Kancs    Oct 20 – Beard   
Oct. 27 – no coffee table         Nov 3 -Putelis                          Nov 10 – Kancs 
Nov 17 –  Indriksons                 Nov 24 – Grendze           Dec 1 - Putelis   
Dec 8th –Indriksons & Kancs    Dec 15 –Grendze            Dec 22nd –Beard 
 
 
  

Bet viņi lai pateicās Tam Kungam par viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, 
ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū, ka- Viņš veldzēja izslāpušos un atspirdzināja ar 
barību izsalkušos. Psalms 107: 8-9 
 
Rudens ir jau klāt, un dāmu komiteja uzsāks sezonu ar Pļaujas svētku mielastu, ko 
gatavos Jeanne un Andris Indriksoni, par ziedojumu sakot ar $5.00 no personas. 
 
PVLC draudze rīkos Ķekatu nodarbības sestdien 26. oktobrī no plkst. 4:00 līdz 6:00 
vakarā. Dāmu komiteja meklē palīgus, lai izpalīdzētu ar saldumu dalīšanu. Lūdzu 
pieteicaties ja varat piedalīties un palīdzēt. 
 
Sestdien, 9. novembrī 9 no rīta iesāksim gadskārtējo piparkūku cepšanu. Visiem 
dalībniekiem piza pusdienās! Lūdzam jūs piedalīties kuplā skaitā. Jutīsim garšīgo  
piparkūku smaržu! 
 
Gadskārtējais Ziemassvētku tirdziņš, svētdien 8. decembrī. Mēs lūdzam ziedojumus 
visādu cepumu veidā, kā ari mantiņām bērnu  un lielai loterijai. Mantas var nogādāt 
Sandrai vai Andai, un  ja kāds vēlas uzstādīt savu galdu tirdziņā, lūdzu dariet to 
zināmu mums! Kā vienmēr mums ir vajadzīgas rokas, lai sarīkojums izdotos. 
Redzēsimies tirdziņā!  
 
 Kafijas galda datumi: 
6. okt. - Indriksons                        13. okt. – Kancs   20. okt. - Beard  
27. okt - nenotiks                        3. nov. – Putelis  10. nov. – Kancs 
17. nov. – Indriksons            24. nov. – Grendze  1. dec. – Putelis 
8. dec. – Indriksons/Kancs           15. dec. – Grendze  22. dec. – Beard 
 
Paldies un novēlam visiem skaistu rundeni! 
 



 

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis 
un atzīst Dievu.  
   Jāņa 1. Vēstule 4:7 
 
  Sveiks rudeni! 

Apsveicu visus, kas piedalījās virvju gājienā Eagle Creek parkā, ar ticamību, ka  
visu to var paveikt. 

Kā, jau iepriekšējos gados, mēs atkal piedalīsimies Ziemassvētku ziedojumu 
vākšanā Samaritans Purse. Lūdzu padomājiet, un piepildiet kurpju kastes lielumā 
kastīti, vai ziedojiet $ 9.00, lai to varētu nosūtīt uz gala mērķi. Ludzu to izdariet līdz 
17. novembrim. Vai piepildiet kastīti meitenei vai zēnam,  vecumā no (2-4g), (5-9g) 
vai (9-14g). LUDZU nelieciet saldumus, kož1ājamo gumiju, ēdienu, zalves un stikla 
burkas, vai lietotas mantas. Ja vēlaties vairāk informāciju, skatiet 
www.samaritanspurse.org . Tādā veidā varam palīdzēt bērniem, kuriem palīdzība ir 
vajadzīga.  

9. nov. Baznīcas virtuvē mēs cepsim piparkūkas un citus cepumus. Tie tiks 
pārdoti Baznīcas bazārā decembrī. Lūdzam piedalīties visai ģimenei, kaut vai uz 
dažām stundām. Mēs kopā varam daudz ko paveikt. 

Svētdienas skola atsāksies 3. nov. ,15.dec. un 22.dec. Visi 
mīļi aicināti. 

 Ja jums ir jautājumi zvaniet 317 417 1283 vai ēpasts   
inaravee@comcast.net.  
     Ināra Linda Grendze    
 

                                                     
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone 

who loves has been born of God and knows God. 
1. John 4:7 

Hello Fall! 
  A big hooray to all who enjoyed the ropes and zip line course at Eagle Creek 
Park! Youth and adults both tested themselves and trusted their abilities to 
complete the course.  What a great display of faith and believing that all is 
possible! 
 As in years past, we will be participating in Operation Christmas Child with 
Samaritan’s Purse. Please consider filling a shoebox or donating $9 to ship a 
shoebox. Collection will take place the beginning of November with final 
collection, Sunday , November, 17th.  Make a shoebox for a boy or a girl in one of 
these age groups- (ages 2-4), (ages 5-9), or (ages 10-14). DO NOT pack candy, 
gum, toothpaste, candy, lotions, glass, liquids, food, glass items or used items. 
Suggestions and more information is available at  www.samaritanspurse.org .  This 
is such a simple way to share God’s love with a child that is in great need.  

http://www.samaritanspurse.org/
mailto:inaravee@comcast.net
http://www.samaritanspurse.org/


 On November 9th, cookie baking will take place in the Pleasant View 
kitchen. These cookies will be sold at our annual Bazaar in December. This is a 
great family and child friendly activity. Come for an hour or two. All hands can do 
good deeds! 
 Sunday school will meet on November 3rd, December 15th and December 
22nd. All are welcome! 
 Any questions? Call or email- inaravee@comcast.net 
       317-417-1283 
Inara Linda Grendze 
 

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

Jaunā un videjā paaudze baudīja 
DRAUDZES IZBRAUKUMU 
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Š.g.6. oktobrī plkst.11:30 dienā 
PĻAUJAS SVĒTKU 
Dievkalpojums  

Pēc dievkalpojuma dāmu komiteja piedāvās garšīgi 
gatavotas  

SILTAS PUSDIENAS 

Kam sekos draudzes valdes rīkotā 
MANTU IZLOZE: 

Naudas kartiņu vērtības $100 $50 
„Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši 
papilnam augļus.  Un viņš sāka pie sevis spriest: Ko es darīšu, jo man nav, kur savus 

augļus likt. Un viņš turpināja: es noplēsīšu šķūņus un uzcelšu lielākus un tur 
savākšu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz 

ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: Tu 
bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko u esi 

sakrājis?  Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā.” 
Lukas ev.12:16-21 



 
 

 
 
Indianapoles latviešu skola rīko Bērnu svētkus 2019. g. 6. oktobrī  pēc 
Pļaujas svētku mielasta Pleasant View baznīcas telpās Pļaujas svētku 

mielasts plkst. 1os Sekos Bērnu nordarbības 
 
 

Bērniem būs iespēja piedalīties stendu nodarbībās,  un izklaidēties 
spēlēs un rotaļās! 

 
Visus laipni ielūdz Indianapoles latviešu skolas saime 



MĀC. KĀRLIS ŽOLS AR LELBA 

ATBALSTU DEVIES FONDA “SIBĪRIJAS 

BĒRNI” EKSPEDĪCIJĀ UZ IZSŪTĪTO 

VIETĀM TOMSKĀ, NOVOSIBIRSKĀ UN 

NORIĻSKĀ 

No 4. līdz 14. augustam LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols ar LELBA atbalstu kopā 

ar kinorežisores Dzintras Gekas vadīto fondu “Sibīrijas Bērni” devās ekspedīcijā uz izsūtīto 

vietām Sibīrijā pie Tomskas, Novosibirskas un tālajos ziemeļos, aiz polārā loka – Noriļskā un pie 

tās. 

 Mēs bieži domājam, ka LELBĀL ir tikai mūsu draudzes Rietumu pasaulē, kur latvieši 

izbrauca uz brīvo pasauli pēc 2. Pasaules kara. Tomēr “Sibīrijas bērnu” ekspedīcijas uz Sibīriju 

liek mums skatīties plašāk. Arī Krievijas plašumos, tālajā Sibīrijā ir vietas, kas ir nozīmīgas mūsu 

Baznīcai - mūsu tautas piemiņas vietas, kur ir cietuši, vergojuši, savas dzīvības atdevuši mūsu 

tautai piederīgie - Latvijas dēli un meitas - jauni un veci, bērni, tēvi, mātes, sirmgalvji. Tādēļ 

uzskatu par svētu mūsu pienākumu šo cietušo, visu zaudējušo un tik bieži – savu dzīvību atdevušo 

- piemiņu saglabāt.  

 No sirds gribu izteikt pateicību Latviešu ev.lut. Baznīcai Amerikā, kas arī šogad deva 

iespēju man piedalīties šajā svētīgajā misijā.  Paldies ikvienam, kas ar saviem ziedojumiem ir 

sekmējis LELBA Sibīrijas atbalsta fondu!  

 Tātad, šajā gadā mūsu ceļš veda uz trīs mērķiem – vispirms uz Sibīrijas sirdī esošajām 

pilsētām Novosibirsku un Tomsku, un tālajos ziemeļos, aiz polārā loka esošo Noriļsku. Vispirms, 

5. augustā Novosibirskā, pie pilsētas dzelzceļa stacijas noturēju aizlūgumu viena no Sibīrijas bērnu 

– Sibīrijā dzimušā Vladimira Vanhanena vecmāmiņas piemiņai, kuru 1949. gadā no Latvijas 

izsūtīja paralizētu, un viņa Novosibirskas stacijā mira. Nav zināms, kur viņa ir apbedīta. Vladimirs 

kopā ar sievu šoreiz uz Novosibirsku līdzi bija atveduši vilnas zeķītes un tās līdz ar iedegtu sveci 

atstāja pie stacijas piemiņai, jo viņa ģimene Sibīrijā izdzīvoja ar vecmāmiņas adītajām zeķēm.  

 Tālāk devāmies uz Tomskas apgabalu, Staraja Šegarku, kur dzīvoja Vladimira Vanhanena 

1941. gadā aizvestie tuvinieki, kā arī uz Kargasoku. Tur, pasaules lielākā purva - Vasjuganas malā 

atrodas Novojugina - no Tomskas apmēram 500 kilometru tāku. Tur novietots piemineklis 

izsutītajiem latviešiem, tajā iegravēti bojā gājušo latviešu 240 vārdi. Noturēju piemiņas brīdi – 

aizlūgumu.  Kargasokas bibliotēkā tikāmies ar vietējiem iedzīvotājiem. Sibīrijas bērniem līdzi 

brauc diriģents Sigvards Kļava un komponists Pēteris Vasks, vietējais sieviešu ansamblis dziedāja 

savas dziesmas. Skanēja labi. Tikāmies ar vietējiem iedzīvotājiem, kuri labi atceras latviešu mātes, 

kuras iemācīja šūt un adīt, lāpīt un puķes stādīt. Par latviešiem dzirdam tikai labus vārdus.  

 6. augustā Sibīrijas bērnu grupa dodas uz Tomskas apgabalu. No rīta iebraucam 

Timirjazevā. Šeit Sovetskaja ielā dzīvo Sarmīte Bajeva, dzimusi Prānsa, Pāles pagasta vecākā 

meita. Izsūtīta 1941. gadā. Ģimene nav atgriezusies Latvijā. Viņas dēls Andrejs saka, ka viņa 

sapnis ir kādreiz ieraudzīt Latviju. 

 Tālāk Sibīrijas bērnu grupa lido uz Noriļsku. Esam Šmita kalnā, Latvijas armijas virsnieku 

atdusas vietā. Śmita kalna pakājē bija pilsētas kapsēta, tai uzbēra granti. Lietus laikā izskalo 

cilvēku kaulus. Tik daudz zvērību šeit sastrādāts! Noturam aizlūgumus, vakarā braucam uz Lamas 

ezeru.  

 9. augustā Sibīrijas bērnu ekspedīcija ieradās pie Lamas ezera, kur 1941. gada pavasarī tika 

aizvesti Baltijas valstu artilērijas virsnieki, kopā 42 cilvēki. 1990. gadā delegācija no Baltijas 

valstīm šeit ierīkoja piemiņas vietu. Tagad tur viss bija aizaudzis, netīrs. Mēs tīrījām, cirtām, 

zāģējām, atjaunojām, noturējām aizlūgumus.    



 Tālāk Sibīrijas bērni devās uz Dudinku, tā atrodas 100 km no Noriļskas Jeņisejas krastā. 

Šeit aizaugušās vai izpostītās kapsētās palikuši simtiem latvieši. Mūsu ekspedīcijas dalībnieks 

Rauls Vēliņš atveda Latvijas zemi un izkaisīja Jeņisejā, jo viņa vecmāmiņas kapavieta nav 

atrodama. Dudinkas muzeja ekspozīcijā atradām Sibīrijas bērnu 2010. gadā atvesto piemiņas 

plāksni. Muzejā ņencu tautības pārstāvis Ivans rādīja vietējo amata meistaru izstrādājumus. Par 

Ivanu viņu sauc tāpēc, ka viņiem neatļāva likt savas tautas vārdus. Jeņisejas krastā noturēju 

aizlūgumu un dziedājām "Dievs svētī Latviju". 

  13. augusts ir pēdējā dienā Noriļskā. Ceļabiedru uzņemtajās fotogrāfijās var redzēt ziedus 

Jeņisejas upē, kurus mūsu ekspedīcijas biedrs Rauls Vēliņš sūta savai vecmāmiņai, par kuras 

likteni viņa ģimene neko neuzzināja, tikai to, ka viņa mirusi šeit.     

 Pirmās Noriļlaga (Noriļškas lēģera) nometnes vieta ir pie Lāču strauta. Šeit bija ieslodzīti 

564 Latvijas armijas virsnieki, no kuriem mājās atgriezās 92. Viss, kas palicis, ir milzīga postaža. 

Vietām aug zāle, tur esot palikušas ieslodzīto mirstīgās atliekas…  

Ekspedīcijas uz Sibīrijā izsūtīto piemiņas vietām nav tikai raudzīšanās pagātnē - došanās pie 

mirušo kauliem un nesakoptām kapu vietām. Tā ir mūsu tautas pagājušā gadsimta traģiskās 

vēstures saglabāšanas iespēja – lai mēs zinātu un neaizmirstu ne tikai tos, kas veidoja latviešu 

tautas ceļu Latvijā, ne tikai tos, kas to centās uzturēt ārpus Latvijas, bet arī tos, kas nevainīgi 

zaudēja visu – mājās, ģimenes, dzīvību tikai tādēļ, ka bija savas zemes un tautas dēli un meitas. Ir 

svarīgi, ka šajās ekspedīcijās varam būt klāt kā Baznīca – ar lūgšanu, aizlūgumiem, piemiņas 

brīžiem, piemiņas vietu iesvētīšanu.  Lai Dievs svētī, ka varam šo darbu turpināt! 
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Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 
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E-Pasts: glazdins@indy.rr.com 

 

Latviešu Ev. Lut. Draudze Indianapolē 

801 W. 73rd St. Indianapolis, IN 46260 

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs(317)414-4535 

Dāmu Kom.: Andra Burģe-Goetz 317-575-1934 

Sandra Kuhn 317-652-2634 

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

10.novembris                       P.Pūtelis 5718485 

17.novembris                       U.Brikmanis 255-0489 

24.novembris                      A.Brugman 496-7945 

mailto:glazdins@indy.rr.com


 
 
 

JĀNIS(John)EDUARDS VINTERS 
Dzimis,1942.gadā, 16.jūnijā, Rīga, Latvijā 

Miris 2019.gadā, 13.aprilī,Brownsburg, Indianā 

*** 
EIŽENS SALMIŅŠ 

Dzimis, 1916.gadā, 10.maijā, Krimuldas pag.Latvijā 
Miris 2019.gadā, 31.augusta, Indianapolē 

 

*** 
PĒTERIS ĶELPIS 

Dzimis, 1935. gadā 13.decembrī, Palsmanis pag.Latvijā 
Miris, 2019. gadā, 1.septembrī, Greenfield, Indianā 

 

*** 
OLGA  BĒRZIŅŠ 

Dzimusi ,1923 gadā, Ugale, Latvijā 
Mirusi, 2019. gadā, 20.augustā, Indianapolē 

 

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

Ps.31: 15,16 
 

 
 
 



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

DIEVNAMS: 

 
801 West 73rd Street, Indianapolis, IN 46260…………………………………………………………..(317)253-0872 

 

DRAUDZES VALDE: 

 

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

Priekšnieka vietnieki: Aija Brugman(BrugBunch@aol.com)................................................................(317)496-7945 

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

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

Kasieris: Māris Kancs (mkancs@gmail.com ..........................................................................................(317)414-2950 

Draudzes Ziņas redaktors: prāv.G.Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com)..........................................(317)844-8608 

Saimnieciskās nozares vadītājs: Gunārs Kancs (gkrunch@aol.com) ...................................................(317)844-8750 

Speciāli uzdevumi: Pēteris Pūtelis...........................................................................................................(317)571-8485 

                                 Uldis Brikmanis.......................................................................................................(317)255-0489 

Nākotnes Fonda pārzinis: Martiņš Grendze...........................................................................................(317)297-1972 

Sarikojumu nodaļas vadītājs: G.Kancs....................................................................................... ........................(317)844--8750 

 

Dāmu kom. Co-priekšnieces: 

Andra Burģe-Goetz (ap@bandwagonreo.com)..........................................................................................317-575-1934 

Sandra Kuhn(sdkuhn77@yahoo.com).............................................................................................. ........317-652-2634 

 

ZIEDUS ALTĀRIM: 

Valda Burģis................................................................................................................................. ..............317-846-3609 

 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 

Draudzes mācītājs:prāv.Gunārs Lazdiņš (glazdins@indy.rr.com)..........................................................(317)844-8608 

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

 

PERMINDERI: 

 

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

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