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MĀRTIŅŠ LUTERS 
“no ticības taisnais dzīvos”  

Pāvila vēstule Romiešiem 1: 17Reformācija - centrā Kristus un Evaņģēlijs 



 

1517. gadā doktors Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes par tālaika baznīcas 

praktizēto grēku atlaidu tirgošanas praksi. Sekojot savai pārliecībai, 

Luters vērsās pie baznīcas vadības ar nodomu norādīt uz tās padoto 

rīcību, kas nesaskan ar Rakstu mācību. Turpmāko notikumu virkne 

baznīcā iesāka reformāciju, kuras rezultātā mainījās ne tikai ticības 

izpratne un baznīca, bet lielā mērā arī Eiropas un pasaules kultūra 

kopumā. 

 

Reformācija jeb reformu kustība 16. gadsimtā aptvēra visu Rietumu 

Baznīcu, novedot to pie sašķelšanās Romas Katoļu un Protestantu daļās. 

Protestantismā Reformācija diezgan ātri pēc tās iesākšanās attīstījās divos 

galvenajos virzienos - luteriskajā un reformātu formā. Luteriskā 

reformācija galvenokārt izplatījās Vācijā, Eiropas Ziemeļos un Baltijas 

valstīs. Latvija, kā jau ilgstoši vācu kultūras ietekmes zeme, nonāca 

luteriskās reformācijas un luterāņu baznīcas sfērā ļoti drīz pēc 

reformācijas sākšanās Vācijā. Pirmās luterāņu draudzes te izveidojās 1521. 

gadā Sv. Pētera baznīcā Andreja Knopkena vadībā un 1522. gadā Sv. 

Jēkaba baznīcā Silvestra Tegetmeijera vadībā, kuri abi kļuva par Rīgas un 

visas Livonjas pirmajiem evaņģēliskajiem mācītājiem. Reformācijas 

svētkus jeb Ticības atjaunošanas dienu baznīca svin 31. oktobrī  - dienā 

pirms Visu svēto dienas.  

Lutera pienesums ir ļoti būtisks visai Rietumu kristietībai un īpaši jau 

baznīcām, kuras nes viņa vārdu. Neizdzēšams Lutera atstātais mantojums 

ir tas, ka viņš atjaunoja un nostiprināja kristīgajai Baznīcai fundamentāli 

svarīgus uzskatus - ka cilvēcei ir ārkārtīgi vajadzīga pestīšana, ko 

nodrošināt var vienīgi Dieva žēlastība, ka cilvēki tiek glābti Kristus 

taisnības dēļ, un ka būt kristietim nozīmē - mīlēt Dievu pāri pār visām 

lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Vissvarīgākais no Lutera mantotais 

princips - Svēto Rakstu interpretāciju nekad nedrīkst sajaukt ar pašiem 

Rakstiem, un Bībeles lasīšanā, mācīšanā un sprediķošanā centrā vienmēr 

ir jāpatur Kristus un Viņa evaņģēlijs. 

(pārņemts no LELB mājas lapas, 2021. gada 26. Septembris) 
 



 
 

Pārdomas atgriežoties lidmašīnā 

 

 No tā Kunga ir atkarīgi ikviena 

cilvēka soļi,  

bet kurš cilvēks gan zina un izprot 

savu ceļu?       (Sālamana pamāc. 

20:24) 

 

     Beidzot pēc pusotra gada es atkal 

lidoju laikā, kad daba ir apliecinājusi, 

ka tuvojas pārmaiņas. Daudziem 

pandēmijas dēļ pasaule uz ilgāku 

laiku bija izmainījusies. Man tā 

ierobežoja ceļošanu, vismaz lidojot. 

2020. gada janvārī bija pēdējā reize, 

kad lidoju.  Bet šī gada 18. septembrī man bija jābūt Linkolnā, lai vadītu piemiņas dievkalpojumu 

mācītājam Vitautam Grīnvaldam, kurš mira 2020. gada 29. martā.  

     Gan turp, gan atpakaļ ceļā lidoju kopā ar Purdue universitātes sieviešu futbola  komandu. Tā kā 

lidmašīna bija samērā maza, viegli bija sarunāties, un arī saklausīt, par ko savā starpā runāja 

jaunietes. Grūti bija nedzirdēt viņu sarunas, jo sevišķi kādu samērā skaļu sarunu starp divām 

draudzenēm: viena no draudzenēm centās izskaidrot, kādēļ viņa pārtraukusi attiecības ar savu 

sirdsdraugu. Tas saistījās ar ticību un to, kā katrs izprata ticību, piederību Dievam un Bībeles 

patiesību. Dzirdētais lika man domāt par tekstu, ko biju izvēlējusies, lai pieminētu mācītāju Vitautu 

Grīnvaldu.      

     Sālamana vārdi 1965. gada tulkojumā skan šādi:  “No tā Kunga ir atkarīgi ikviena cilvēka soļi, 

bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?” Tā tulkojot tiek uzrunāti visi: viņš, viņa, katrs 

cilvēks, arī jaunā sportiste, kas, šķiet, juta, ka viņas balss netiek līdzvērtīgi novērtēta, kaut arī viņa 

paļaujas Dievam, kad meklē atbildes uz ētiskiem jautājumiem. 

     Savukārt, 1680. gadā Ernests Gliks tulkoja šo tekstu šādi: “Tā vīra soļi nāk no tā Kunga, kā 

varētu tad tas cilvēks izprast savu ceļu”, bet 2012. gada tulkojums skan: “Vīrs staigā, kur Kungs 

liek, kā lai cilvēks zina savu ceļu?” Ebreju valodā runa ir par vīrieti, arī grieķu valodas tulkojumā 

tas parādās. Tomēr, varbūt kādā variantā, manuskriptā tulkotāji atrada pamatojumu tulkot tā, lai 

visi tiktu uzrunāti, lai katrs cilvēks izprastu, ka, dzīvojot ticībā, noteicošais nav tas, cik tu pats ar 

saviem spēkiem esi izgudrojis vai zini, nedz arī tas, cik tu spēsi saprast visu, kas notiek tavā dzīvē. 

Nē, noteicošais ir tas, cik spēsi Dievam uzticēties un Viņam sekot, kad Tavi soļi iegriežas 

neparedzētos ceļos.    

     Mācītāja Vitauta Grīnvalda dzīvesstāsts atklāj, ka viņš ne vienu reizi vien piedzīvojis šīs 

atziņas: piemēram, vai tā patiešām bija tikai nejauša satikšanās ar prāvestu Pāvilu Ķirsonu vācu 

bēgļu nometnē?  Vitauts bija tik jauns karavīrs, kas nebija vēl paspējis absolvēt pat vidusskolu, bet 

jau dzīves skolā bija iemācījies,  ko nozīmē redzēt to, ko nevēlies vairs nekad atcerēties un kas 

jāpārdzīvo, gandrīz nomirstot slimnīcā.  Prāvesta Ķirsona ticības mācību stundas dziļi ietekmēja 

Vitautu, kā arī  Laimdotu Grendzi un daudzus latviešu jauniešus, tai skaitā arī Vili Vārsbergu. Šo 

jauniešu dzīvēs notika  lielas pārmaiņas. Vitauts bija nodomājis studēt matemātiku un 

inženierzinātnes, bet, pēc mācībām pie prāvesta Pāvila Ķirsona, viņš dodas studēt teoloģiju 

luterāņu seminārā.   



 

Varbūt arī viņu starpā notika sarunas ārpus stundām? Varbūt ne lidmašīnā, bet, kas to lai zina?    

Rudens ir pie durvīm, bet pasaules malu malās skolas durvis jau atvērušās. Gan ar maskām, gan 

bez, studenti dodas mācīties. Kaut starp viņu skolotājiem būtu tādi, kā prāvests Pāvils Ķirsons, 

kurš palīdzēja jaunajiem latviešiem saprast, kā Dievs viņu soļus bija vadījis, kā viss, kas bija 

noticis, redzēts, piedzīvots ar traģiskām sekām Latvijai un neskaitāmiem cilvēku bērniem, 

nenozīmēja, ka Dievs viņus bija atstājis.  

     Mācītājs Vitauts Grīnvalds jau pirms savas nāves bija atstājis norādes savām bērēm.   Dziesmas, 

Bībeles teksti, izvadītāji bija uzskaitīti vēstulē savai sievai, Liesmai, lai viņa zinātu,  kā rīkoties 

pēc viņa nāves. Taču nenotika tā,  kā viņš bija paredzējis. Liesma nomira 2012. gadā, tātad, astoņus 

gadus pirms brīža, kad viņš pats, atgriezies Latvijā, netālu no dzimtās vietas, nomira Raunā.  

“…kurš cilvēks gan zina un izprot savu ceļu?”  

      Viņa sen izmeklētie Dieva vārdi tika nolasīti piemiņas brīdī. No visiem Jaunās Derības vārdiem 

viņš bija izvēlējies Jāņa 1. vēst. 4:16-18, kur minēts, ka Dievs ir mīlestība un, ka pilnīga mīlestība 

aizdzen bailes.  Un no Mateja ev. teksts no  5: 1-10, kas ir Evaņģēlija vārdi, kas ievada Jēzus Kalna 

sprediķi. Tik piemēroti dzirdēt iedrošinājumu: “Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.” Tik 

ļoti pamācošs ir apliecinājums: Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība.” Var 

notikt tik daudz, ko nesaprotam, kas liekas netaisnīgi, bet Kristus dāvina pavisam citu perspektīvu: 

pat ciešanās, pārbaudījumos, visās dzīves straujās pārmaiņās atliek mums uzticēties, sekot Tam, 

kas nosaka, kurp dodas mūsu ceļš, kas dažkārt arī citu cilvēku ietekmēts. 

     Ceru, ka studente no Purdue turpinās ticībā augt un viņai būs labi skolotāji! Sarma Eglīte, es un 

vēl daudz citi jaunieši, kuri pirmo reizi satikām mācītāju Vitautu Grīnvaldu pirms 50 gadiem 

Garezerā, bijām nedaudz jaunāki par šo studenti, kuras sarunu es dzirdēju lidmašīnā. Mācītājs 

Vitauts mācēja ieklausīties sirds valodā un mums atklāt jaunas iespējas, kā izprast Dievu un sevi 

pašu. Kaut mums katram būtu tāds skolotājs vai mēs katrs pats varētu būt tāds skolotājs, kāds bija 

mācītājs Vitauts!  

     Kā aplī dodas Dieva laiks, nomainās gadalaiki, izmainās cilvēku dzīves, paliek atmiņas, par 

kurām pateikties, rodas jaunas iespējas ticībā augt.  Varbūt Tu esi tas, pie kura Dievs vadīs kādu 

cilvēku: jaunu, ne tik jaunu, bērniņu, sievieti vai vīrieti. Varbūt Tu būsi tas, kurš uzdrīkstēsies 

pārtulkot Dieva Vārdu un Viņa atklāsmi tā, lai ikviens tiktu uzrunāts un iekļauts Viņa mīļoto bērnu 

lokā! Nav jābaidās vai jāzina atbildes uz visiem jautājumiem. Kādreiz pietiek saklausīt jautājumus. 

Kādreiz pietiek aicināt uzticēties Tam, kas vada soli pa solim – no vasaras rudenī, no šīs dzīves 

mūžībā.  Mums ir un būs klāt Dievs, kas ir Mīlestība un Viņa Dēls, kas ir un būs Ceļš, Patiesība 

un Dzīvība! Laikā un mūžībā.  

     Pirms paredzētā laika ielidojām Čikāgā. Jauki! Visi domāja: ātrāk tiksim mājās. Bet tad 

gaidījām pusstundu, lai piebrauktu pie vārtiem. Vai jums arī tā ir noticis? Tu, cilvēks,  domā vienu, 

bet notiek kas cits, un tad tieši tajā pusstundā notiek sarunas, ko vēl ilgi neaizmirsīsi.  

Vai tas bija Viņa nodoms, no kura atkarīgi ikviena cilvēka soļi?..  Kurš gan zina un izprot savu 

ceļu?  Dievs! Un, galu galā, vai ar to nepietiek?  

    Lai Viņš dāvina skaistu, ar krāsām un dziļām domām bagātu rudens laiku! Nenokavējiet iespēju 

dalīties Viņa mīlestībā! Pat lidmašinā... 

  

+ Lauma 

 

 
 



 

DĀMU KOMITEJA 
 
The Lord will indeed give what is good and our land will yield its harvest.  Psalm 
85:12 
Now that summer has come to an end, we are ready to embrace Fall and look forward 
to upcoming damu komiteja activities:  
Sunday, October 10th is Plaujas Svetki.  Church service will be followed by a warm lunch 
and lottery.  Lunch will be $5 per person and lottery tickets will be $1 per ticket or $5 for 
6 tickets.   
Saturday, November 6th at 9 am we will be baking Piparkukas!  We are very excited to 
host this fun annual event again.  All ages are invited to come and bake and bag 
piparkukas for our annual bake sale in December.  The more folks that come, the more 
fun and the faster we get done!  We will have a pizza lunch for all our volunteers.  
Sunday, December 12 is our annual Bake Sale, Luncheon and Lottery!  Once again, we 
are very excited to host this event.  Please consider helping in any capacity you can.  
We need help in the following areas: 

• Baked Goods – please consider donating baked goods for the bake sale. 

• Lottery Items – please consider donating items to be raffled off in our lottery. 

• Helpers – we need volunteers to sell baked goods, work our lottery table, set up 

the hall before and clean up afterwards.  

• Vendors – if anyone is wanting to sell their goods at our event, please contact us.  

We will have coffee tables after each service.  Please see the coffee groups for October, 
November and December 
Oct. 3 –  Kancs      Nov 14 - Indriksons  
Oct 10 – Plaujas Svetki – Grendze   Nov 21 - Beard 
Oct 17 – Beard      Nov 28 – Putelis 
Oct 24 – Putelis       Dec 5 – Grendze 
Oct 31 – no coffee table - DV Lacples Atceres   Dec 12 – Bake Sale - Indriksons 
Nov 7 – Kancs        
     
         
If you have any questions or would like to help, please call or email us.   
 
 

+++++++++ 
 

Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm. 
Tad Tas Kungs mums dos Savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus. 
Psalmi 85:12-13 
 
Nu vasara ir beigusies, un dāmu komitētja var griezties pie rudens darbiem! 

 



Svētdien 10. oktobrī būs Pļaujas svētki!  Pēc dievkalpojuma paredzētas siltas 
pusdienas un arī loterija.  Pusdienas varēs baudīt par $5.00 un lotrijas biļetes varēs 
iegādāties par $1.00, jeb 6 biļetes par $5.00. 
 
Sestdien 6. novembrī plkst. 9os no rīta notiks piparkūku cepšana!  Baudīsim kopā 
svētku gaisotni un sanāksim kopā lai gatavotu piparkūkas mūsu tirdziņam!  Dāmu 
komitēja sagādās pīca pusdienas visiem ruķīšiem! 
 
Svētdien 12. decembrī notiks mūsu gadskārtējais Ziemsvētku tirdziņš, kur būs arī 
pusdienas un loterija!  Mēs vēl meklējam paīlgus un ziedojumus šim pasākumam!  Ja 
jūs variet kaut ko noziedot, vai arī paīldzet, mums vajag: 

• Cepumus, kūkas vai citus gardumus 

• Mantas/dāvanas loterijas galdam 

• Palīgus uzstādīt/izgreznot zāli, novākt/tīrīt pēc tirdziņa, loterijas palīgus 

• Pārdevējus kuri var palīdzēt pie tirdziņa galdiem 

 
Kafijas galdi ir paredzēti pēc dievkalpojumiem! Lūdzu skat. sekojošos datumus jūsu 
kafijas grupām! 
 
3. okt Kancs 
10. okt. Grendze 
17. okt. Beard 
24. okt. Pūtelils 
31. okt. – DV Lacpleša atceres sarikojums 
7. nov. Kancs 
14. nov. Indriksons 
21. nov. Beard 
28. nov. Pūtelis 
5. dec. Grendze 
12. dec. – Indriksons – tirdziņš 
 
Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sazinaties ar Sandru vai Andru! 
 
Novēlam visiem Dieva svētību! 

 
 

 

 

 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMS 
 

Vasara iet uz beigām un “nāk rudentiņš”, kā tanī senā dziesmā.  Drīz būs klāt Pļaujas svētki un 

pēc tam Pateicības diena.  Kā visi zinām, mūsu ilggadīgais gans un mācītājs, prāvests Lazdiņš, 

tagad bauda savu pensiju.  Esam ļoti priecīgi, ka prāvests Lazdiņš turpina mums izpalīdzēt un  
 



reizi mēnesī novada dievkalpojumu šeit Indianapolē.  Liels paldies arī mācītājam Irbem, kas arī 

vada dievkalpojumu gandrīz katru mēnesi.   

 

Nav bijis viegli sadabūt viesu mācītājus vasaras laikā, jo daudzi ceļo vai ir aizņemti ar 

nometnēm.  Tomēr šogad mums ir bijuši jau vairāki viesu mācītāji, ieskaitot archibīskapi 

Zuševicu, mācītāju Zušmani un mācītāju Puiķi.  Raugoties uz priekšu, ir sarunāti vēl citi, un 

paredzam, ka mums būs dievkalpojumi katru svētdienu.  Šinī pārmaiņas laikā varam būt ļoti 

pateicīgi, ka varam turpināt kalpot Dievam ar klātienes dievkalpojumiem.  Liels paldies Valdai 

un Kārlim, kas ir vadījuši divus laju dievkalpojumus.  Mēs aicinām ikvienu nākt palīdzēt laju 

dievkalpojumos.  Arī liels paldies mūsu pērminderim un dežūrantam Uldim par viņa lielo darbu.  

Tāpat esam ļoti pateicīgi Dāmu komitejai un mūsu kafijas grupām, kuŗas ir jau atsākušas mūsu 

kafijas galdus. 

 

Vairāki draudzes locekļi ir teikuši, ka ir patīkami, ka katru svētdienu ir kaut kas jauns un 

savādāks.  Centīsimies baudīt šo laiku, kamēr turpinājam meklēt mūsu jauno pilna laika 

mācītāju.  Attiecībā uz to, diemžēl mums vēl nav neviena kandidāta.  Zinām, ka nebūs viegli 

jaunu mācītāju atrast, un tas prasīs laiku un pacietību.  Bet mēs zinām arī, ka Dievs uzklausa 

mūsu lūgšanas, un gan ar laiku un lielu darbu atradīsim mūsu nākamo draudzes ganu.  Lūdzam 

jūsu pacietību un atbalstu šinī pārmaiņu laikā!   

 

Kopš 2020. gada jūnija, mūsu dievkalpojumi notiek Latviešu sabiedriskā centrā.  Mēs esam ļot 

pateicīgi Latviešu sabiedriskam centram par sadarbību, un turpināsim tur rīkot dievkalpojumus 

vismaz līdz gada beigām. 

 

Paldies visiem draudzes locekļiem, kuŗi pieliek roku mūsu draudzes darbā!  Esmu ļoti lepns, ka 

draudzes darbība neapstājas, un valde turpinās darīt visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu draudzes 

locekļiem un kopīgi lūgtu Dievu.  Dievs ir svētījis mūsu draudzi, un mums ir jāizrāda pateicība 

Viņam ar dzīvu un aktīvu draudzi! 

 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu dariet man tos zināmus.  Ceru jūs visus drīz redzēt! 

 

Andrejs Kancs, draudzes priekšnieks 

 

Summer is coming to an end, and fall is upon us. Soon we will be celebrating our Harvest 

Festival and soon after that Thanksgiving. As we all are aware, our longtime minister, Bishop 

Lazdins, is now enjoying his retirement. We are happy that once a month he is leading a service 

for us here in Indianapolis. So far this year, we have had multiple guest ministers, including our 

Archibishop Zusevics, and ministers Zusmanis, Irbe and Puike. Thank you all. Also thank you to 

minister Irbe who is also leading services nearly once a month. We have multiple other guest 

ministers arranged for our upcoming services with the intent of having services every Sunday. 

During this transition period, we are thankful that can continue to worship God with in person 

services. A big thank you to Karlis and Valda who have lead a few services this year. We invite 

everyone to help and participate in our services. Also a big thank you to Uldis who is at church 

every week and helps with whatever is needed. It has not been easy finding guest ministers, 

especially during the summer when so many are traveling or volunteering at camps. Many  

 
 



members have said how much they have enjoyed having a different guest minister every week. 

We all should enjoy this transition time as we continue to search for our next minister. 

 

In reference to our new minister search committee, we sadly do not yet have a candidate at this 

time. We know it will not be easy to find a new minister and this will take time and patience. But 

we know God is listening to our prayers, and in do time we will find our next minister. We ask 

for your patience and support during this time. Also thank you to ladies auxiliary and our coffee 

groups who have already restarted our coffee group fellowship after church services. 

Since June of last year, we have held our services at the Latvian Community Center. We are 

thankful to the Latvian Center for their support and we will continue to have our services there 

until the end of the year. 

 

Lastly, thank you to everyone who has helped and supported our congregation. I am very proud 

that our church work has not stopped, and we continue to everything in our power to support our 

members and worship together. God has blessed our congregation, and we must repay him with 

an active and growing church.  

 

If you have any questions, please let me know. I hope to see you all soon! 

 

Andrejs Kancs, Church President 

 

 

Mūsu draudzei ir vēlēšanās vērst uzmanību un ievērību uz visiem svarīgajiem sasniegumiem, 

kuŗus katrs loceklis ir atzīmējis.  Ja Jūs (tāpat Jūsu laulātais draugs, Jūsu bērni, Jūsu vecāki, un 

jebkuŗš cits, ko pazīstat) esat svinējuši kādu lielu sasniegumu, mēs būtu priecīgi par to dzirdēt un 

ar to dalīties Draudzes Ziņās.  Piemēram, ja kāds Jūsu ģimenē ir absolvējis vidusskolu jeb 

augstskolu, salaulājies, vai nosvinējis kādu svarīgu dzimšanas dienu jeb citu jubileju, mēs labprāt 

gribētu to uzzināt.  Lūdzu atsūtiet e-pasta ziņu Andrejam Kancs, Dreday517@aol.com, angliski 

vai latviski, un pāris teikumos paskaidrojiet par katru gadījumu jeb sasniegumu.  Būtu lieliski arī 

pievienot fotogrāfijas.  Ja ir kādi jautājumi, lūdzu dodiet mums zināt. 

Paldies!   

 

The Church would like to do a better job recognizing all of the big accomplishments and 

milestones that have happened to our members. If you, your spouse, your children, parents, or 

anyone else you may know has celebrated a big achievement, we would love to hear about it and 

share it in our newsletter. For instance, if someone in your family has graduated from high 

school, college, gotten married, celebrated a big birthday or anniversary, we want to know. 

Please send an email to Andrejs Kancs, Dreday517@aol.com in either English or Latvian, and 

with a few sentences please explain the accomplishment or big event. Pictures would also be 

great. Any questions please let us know. 

Thank you!  
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Laila Goetz un Samanta 

Šteinbaha Indianapoles latviešu 

skolas 2021. G. absolventes. 
  

. 

Viktoria Aida Overbey was born 

September 21, 2021. Congratulations to 

Molly and Aleks Overbey! 

 

Garezera vasaras vidusskolas 57.mācību gada 

izlaidums. 

 

 

Par spīti pandēmijas liktajiem šķēršļiem, Garezera 

vasaras vidusskola tomēr turpinaja mācības gadu 

fiziski klātienē. Nebija viegli. Par laimi palīgā 

nāca atsaucīgi cilvēki kuri vēlējās palīdzēt grūtajā 

brīdī, kad Garezeram trūka skolotāji, audzinātāju 

un darbinieki.  

 

Pateicoties tieši šiem cilvēkiem, 14 drosmīgi un 

neatlaidīgi jaunieši sekmīgi nobeidz 4. Klasi ši 

gada Garezera vasaras vidusskolā.Kaut klases 

skolēnu skaits bija krietni sarucis, absolvēja 11 

puiši un 3 meitenes. To starpā arī bija 

Indianapoles latviešu skolas absolvente Amanda 

Krēmere. 

 

Sveicam Amandu Krēmeri un novēlam viņai turpināt stiprināt latvietību sevī un ar lepnumu nest 

Latvijas vārdu pasaulē. 

 

 
 



 

   

“Es pateicos mammai un tētim par neatlaidīgu 

mudināšanu mācīties latviešu valodu. Pateicos 

visiem skolotājiem par viņu veltīto laiku man 

mācot par Latviju un tās kultūru. 

Milzīga pateicība visām Indianapoles latviešu 

organizācijām par atbalstu cauri gadiem. Bez 

jūsu atbalsta nebūtu iespējams iziet cauri mācību 

ceļam un pabeigt Garezera vasaras vidusskolu. 

Paldies visiem sveicējiem un laba 

vēlētājiem.”    - Amanda Krēmere –  

 

 

 

 

 

Š.g.10. oktobrī plkst.10:00 
dienā 

Latviešu Sabiedriskā Centrā 
PĻAUJAS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma, dāmu 
komiteja piedāvās garšīgi gatavotas SILTAS 

PUSDIENAS un būs draudzes valdes rīkotā MANTU 
IZLOZE: 

Naudas kartiņu vērtības $75, $50 un $25 
 

 
 
 
 

 



DV INDIANAPOLES APVIENĪBAS LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERE 

 
2021. g. 31. Oktobrī, 11:30 

pēc Dievkalpojuma 
 

Programma jauniešu izkārtojumā 
Siltas pusdienas 

 
Tuvāka informācija sekos vēlāk 

 
 

 



2021 g. oktobris

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

26 27 28 29 30 1 2

10:00 am-LSC

Reformācijas Dievk. ar dievgaldu

prāv. Lazdiņš

11:30 am-DV Lāčplēša Dienas Atcere

Latviešu skola-

6:00pm

3 4 5 6 7 8 9

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Jēkabsons

Sekos Kafijas Galds (Kancs)

Latviešu skola-

6:00pm

10 11 12 13 14 15 16

10:00 am-LSC

Pļaujas svetku Dievkalpojums

māc. Rubenis

Sekos siltas pusdienas (Grendze)

Valdes Sēde

6:30pm
Latviešu skola-

6:00pm

17 18 19 20 21 22 23

10:00 am-LSC

Angļu Valodas Dievk. ar dievgaldu

māc. Irbe

Sekos Kafijas Galds (Beard)

Latviešu skola-

6:00pm

24 25 26 27 28 29 30

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Puidze

Sekos Kafijas Galds (Pūtelils)

Pensionāru biedrība

Latviešu skola-

6:00pm

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs: (317) 414-4535

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

Sandra Kuhn (317) 652-2634

31

ALA 70. jubilejas kongress Čikāgā

3. oktobris A. Kancs (317) 414-4535

10. oktobris P. Pūtelis (317) 571-8485

17. oktobris G. Kancs (317) 844-8750

24. oktobris U. Brikmanis (317) 255-0489

31. oktobris M. Kancs (317) 414-2950

VALDES DEŽŪRES



 

2021 g. novembris

svētdiena pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena sestdiena

31 1 2 3 4 5 6

Valdes Sēde

6:30pm
Latviešu skola-

6:00pm

Piparkūku Cepšana 

9:00am-LSC

7 8 9 10 11 12 13

10:00 am-LSC

Dievkalpojums ar dievgaldu

māc. Puiķe-Wilson

Sekos Kafijas Galds (Kancs)

Latviešu skola-

6:00pm

14 15 16 17 18 19 20

10:00 am-LSC

18. Novembra Dievkalpojums

māc. Irbe

Sekos Kafijas Galds (Indriksons)

Latviešu skola-

6:00pm

21 22 23 24 25 26 27

10:00 am-LSC

Mirušo Piemiņas Dievkalpojums

Sekos Kafijas Galds (Beard)

28 29 30 1 2 3 4

10:00 am-LSC

I. Advents Dievkalpojums ar dievgaldu

prāv. Lazdiņš

Sekos Kafijas Galds (Pūtelis)

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE INDIANAPOLĒ

Draudzes Priekšnieks: Andrejs Kancs: (317) 414-4535

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

Sandra Kuhn (317) 652-2634

7. novembris A. Brugman (317) 496-7945

14. novembris U. Brikmanis (317) 255-0489

21. novembris M. Pūtelis (317) 844-0892

28. novembris P. Pūtelis (317) 571-8485

VALDES DEŽŪRES



 

Operation Christmas Child!  
Samaritan’s Purse that sponsors and distributes the gift filled shoeboxes around the 
world will be collecting boxes November 15-21. Due to COVID-19 last year , our 
congregation’s donations were made online . This year we are sending 15 
shoeboxes. All boxes will be for GIRLS, AGES 5-9. This year we ALREADY have 
shoeboxes, crayons, pencils, markers, pencil sharpeners and drawing notebooks.  
 
What IS needed? 
1) We need donations of $9 for each shoebox . This helps pay for shipping and 
additional materials that are given to the children . 
 
2)We need greeting cards or short letters with words of encouragement and love to 
be placed in each shoebox. Drop off at Sunday service.  
 
3)We need 15 each of the following (new/unused): 
 Bar soap 
 Nail clippers 
 Toothbrushes 
 Stuffed animals, small- no larger than Beanie baby size 
 Socks 
 Washcloths 
 Brushes/combs 
 Pencil pouches( fabric -so it lays flat) 
 Lightweight t-shirts, short or long sleeved, Girls size S or M 
 Traveling/emergency sewing kit 
  
We CANNOT pack and do NOT need: toothpaste, lotion, anything liquid, candy, 
food, medicines, vitamins, plant seeds.  
 
All donations are welcome . The last day for donations is Sunday, November 14th.  
A drop off bin will be set out at services each Sunday. 
PLEASE call, if you have listed items to give and need help dropping off. I can 
arrange to pick up at Sunday service or make arrangements.      
Please consider a donation. If you can’t give, please consider writing a card .These 
shoeboxes are true surprises to the children who learn the love of Jesus Christ.  
 
Inara Grendze, 317-418-1283, inaravee@comcast.net 
 
 

mailto:inaravee@comcast.net


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

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

 

DRAUDZES VALDE: 

 

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

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

                                       

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

Kasieris:Mārtiņš Pūtelis(Marty.Putelis@cornerstoncontrols.com)................317-844.0892 

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 

                                  UldisBrikmanis..............................................................317-255-0489 

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

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

                                                  MārisKancs(mkancs@gmail.com .................317-414-2950 

 

Dāmu kom. Co-priekšnieces: 

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

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

 

 

DRAUDZES GARĪGĀ APRŪPE: 

 

Diak.Jautra Ķelpis…………………………………………………………     317-898-6163 

 

PERMINDERI: 

 

Uldis Brikmanis.......................................................................................... 317-255-0489 

LELBA MĀJAS LAPA:  www.LELBA.org LELBP MĀJAS LAPA: 
www.LELBP.org 
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