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DRAUDZES ZIŅAS. 

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. 
Mt.6.9

2022.g. februāris/marts



Pirms vēl ausis 23. janvāŗa rīts… 

Ir tumsa.  Ārkārtīgi maigi snieg.  Knapi saredzamas 
sniega pārslas krīt. Vēja nav, nedz skaņu. Pasaule 
dus.  Vai visu nakti tā snidzis?  Zeme balta, egles zari 
apsegti sniega segā.  Cik ilgi jāsnieg sīkām pārslām, 
lai tik skaisti pārvērstu pasauli. 

Sniegs nesteidzas, tas neapstājas.  Uz mirkli pasaule 
šķiet apklāta maigumā.  Liekas iespējams, ka miers 
varētu valdīt virs zemes tik ilgi, lai no debesīm 
atceļotu taisnība un abas Dieva svētības sastaptos 
dievišķīgās mīlestības skūpstā, kā reiz 85. psalma 
autors ilgojās.  Pasaule aiztur elpu un lūdz, klusi 
prasa, vai kaŗš sāksies un savā tīklā ievilks valstis,  
vienu pēc otras?  Vai nakts klusumu pāršķels ieroču 

kliedzieni. Kaut tā nebūtu, patiesi jālūdz, ka pasaule dotos miera ceļā. 

Tikai raugoties iedegtā ielas laternā var izgudrot, vai vēl snieg. Tikai raugoties Gaismā, 
kas ir Kristus, var saprast, kas ir miers. Tad tik tālāk spēsim atrast miera ceļu.  Saglabāt 
pasaulē mieru nav mūsu spēkos, bet lūgt spēku pārtapt par miera nesējiem?  To pats 
miera nesējs Jēzus gatavs dāvināt.  Lai mēs tad, kā sīkās, bet neatlaidīgās sniega pārslas, 
veiktu vienu Dieva darbu pēc otra. 

 “Jūsu pieticība, (laipnība, lēnība, maigums? Tas tulkojums no angļu valodas varianta 
‘gentleness’) lai top zināma visiem cilvēkiem!  Tas Kungs ir tuvu!” (Fil.4:5).  Tas Kungs 
ir tuvu.  Šai atziņai ir sekas.   Viņa tuvumā sirdī ieplūst meklētais miers un pamazām 
spējam izprast, kā darīt to, ko Pāvils ieteica: “Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu 
vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību.  
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas 
Kristū  Jēzu.” (Fil. 4:-7) 

Mīļais Kungs, no sirds lūdzam – novērs karu un visus uzbrukumus Ukrainai. 

Debestēvs, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes.  Svētī mūs un katru Tavu 
bērnu ar mieru, ar visu, kas liek manīt, cik Tu tuvu katram esi. Šajā tik nedrošā laikā 
dāvini ilgas svētlaimīgi kalpot kā miera nesējiem tur, kur katrs dzīvojam un lūdzam.  
Pamazām tā Tu apklāsi zemi ar taisnību, miera, žēlastības un mīlestības skaisto segu, tā 
Tu pasargāsi pasauli.  To no sirds lūdzam Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus vārdā.  Viņš ir 
mūsu miers, lai Viņam pateicība mūžīgi.  Āmen. 

+Lauma         +Laumas foto 

 



Es ceru, ka jūs visi turaties veselīgi un droši.  Daudz kas ir mainījies, un diemžēl, neviens 
nezina, cik ilgi šis Covid vīruss turpināsies.  Šķiet, ka lietas mainās katru dienu.  Mēs 
varam tikai uzticēties Dievam un turpināt darīt, ko spējam. 
 
Mūsu draudzes darbība turpinājas, un 
mums katru svētdienu notiek 
dievkalpojums klātienē.  Esmu ļoti 
pateicīgs visiem mūsu viesu 
mācītājiem, kuŗi ir šeit kalpojuši.  
Diemzēl, nav vienmēr iespējams 
sarunāt viesu mācītāju, kas var būt kopā 
ar mums.  23. janvārī mācītāja Dace 
Zušmane vadīja mūsu dievkalpojumu 
no Rīgas.  Fiziski viņa nebija šeit 
Indianapolē, bet mēs varējām viņu 
redzēt un dzirdēt uz ekrāna, un viņa 
tāpat varēja mūs redzēt un dzirdēt.  Mums bija pilns dievkalpojums, ar dziesmām, 
lūgšanām, sprediķi un pat dievgaldu.  Bija ļoti laba atsaucība no visiem dievkalpojuma 
dalībniekiem.  Izmantojot šādu technoloģiju, ir iespēja aicināt viesu mācītājus no visām 
pasaules malām piedalīties mūsu dievkalpojumos.  Kamēr turpinām meklēt mūsu nākamo 
draudzes ganu, ir ļoti iespējams, ka lietosim šo technoloģiju atkal, tā piesaistot mācītājus, 
kuŗi atrodas tālumā. 
 
Mēs ceram, ka pasaule drīzumā nomierināsies un arī, ka mums būs mācītāja kandidāts 
tuvākā nākotnē.  Līdz tam laikam, ja jums ir vajadzīga mācītāja palīdzība, lūdzu 
sazinājaties ar mani (317-414-4535 vai Dreday517@aol.com).  Darīsim visu iespējamo, 
lai jums izpalīdzētu.  Paldies mācītājam Mārtiņam Irbem, kas mums pēdējā laikā ir 
dažādi pakalpojis. 
 
Atgādinājums, ka 27. februārī būs mūsu draudzes pilnsapulce.  Liels, sirsnīgs paldies 
visiem, kuŗi turpina ziedot un atbalstīt mūsu draudzi!  Paldies visiem draudzes locekļiem, 
kuŗi pieliek roku draudzes darbā!  Mums visiem ir pienākums strādāt draudzes labā un 
slavēt Dievu. 
 
Ar Dieva svētību, 
Andrejs Kancs, draudzes priekšnieks 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

I hope you all are healthy and safe. Much has changed, and sadly no one knows how 
much longer Covid will continue to impact our lives. It seems like every day things are 
changing. The only thing we can continue to do is to put our trust in the Lord.  

Our Church work continues and every Sunday we continue to have in person services. I 
am very thankful to all the guest ministers we have worshiped with us here in 
Indianapolis. Sadly, we are not always able to arrange to have a minister be here with us 



in Indianapolis. On January 23, Minister Dace Zusmane lead our service from Riga. She 
physically was not here in Indianapolis, but we could see her and hear her on the screen, 
as well as she could see and hear us. We had a full service with songs, prayers, sermon 
and even communion.  Everyone who attended this service had only positive things to 
say. Utilizing this technology, we have the option to invite ministers from across the 
globe to lead our services. As we continue to search for our next minister, it is very likely 
we will use this technology again allowing us to expand our guest minister options. 

As we continue to search for our new minister, we are hopeful once things settle down, 
we will have a candidate. Until we have our new minister, if you are in need of spiritual 
guidance or the assistance from a minister, please reach out to me (317-414-4535 or 
Dreday517@aol.com). We will do everything in our power to assist you. Thank you to 
Minister Irbe, who has been assisting us these past few weeks when someone has needed 
a minister.  

Reminder that February 27 is our annual meeting. Thank you to everyone who has 
financially donated and supported our church. Also thank you to everyone who has lent a 
hand and donated their time and energy to the Church. It is everyone’s responsibility to 
preach God’s word and support our congregation. 

God’s Blessings, 

Andrejs Kancs, President 

>>>>>>>>><<<<<<<<< 

Draudzes valde izsaka visdziļāko pateicību visiem  kuŗi finansiāli atbalstīja mūsu draudzi 
2021 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 PALDIES!! 
THANK YOU TO EVERYONE WHO FINANCIALLY SUPPORTED OUR 

CONGREGATION IN 2021! 
Anonīms; Guna Asons; Iveta Asone; Kārlis Augenbergs; Zenta Augenberga; Gunta Beard; Andris 
Bērziņš; Elmārs un Vilma Bērziņš; Silvija Bērziņa; Arija Brikmane; Uldis Brikmanis; Aija 
Brugman; Valda Burģe; Bruce un Ilze Bye; Inta Carpenter; Valdis Caune; Aida Ceriņa; Nora 
Ceriņa; Daina Cloer; Inese Daiga; Jerry un Inese Eaton; James un Andrea Goetz; Mārtiņš un Ināra 
Grendze; Daina Gzibovske; Julie Hartman; Roberts un Terri Inveiss; Guntis un Ina Kalnajs; 
Andrejs un Dīna Kancs; Gunārs un Rasma Kancs; Iveta Kancs; Māris un Anna Kancs; Māris un 
Ruta Kārkliņš; Rasma Kārkliņa; Jautra Ķelpis; Harolds un Velta Kirhnere; Rasma Kraukle (+); 
Irēne Kreilis; Ēriks un Ligita Krumkalns; Brady un Sandra Kuhn; Ronalds un Ina Lācis; Gunārs 
un Marta Lazdiņš; Marcel un Jackie Lazdiņš; Valdis Lerchs; Tom un Aina Little; Jānis un Anna 
Lubavs; Juris un Muriel Miķelsons; Dagnija Mikulaschek; Julija Nitisa; Aleks un Molly Overbey; 
Dzintra Platace; Austris un Virginia Purvlicis; Kristaps Pūtelis; Mārtiņš un Lilija Pūtelis; Pēteris 
un Rita Pūtelis; John un Anita Roesch; Edvīns un Irisa Roze; Kārlis Rūsa; Jānis Slīpais; Valija 
Subre; Jānis un Susan Vitoliņš; Oskars un Christine Vuškalns; Arija Wesemann; Visvaldis (+) un 
Bonita Zariņš 



 
Ziedojumi Lieldienās / Easter Donations: 
Anonīms; Zenta Augenberga; Gunta Beard; Elmārs un Vilma Bērziņš; Valda Burģe; Mārtiņš un 
Ināra Grendze; Harolds un Velta Kirhnere; Ēriks un Ligita Krumkalns; Brady un Sandra Kuhn; 
Gunārs un Marta Lazdiņš; Jānis un Anna Lubavs; Dagnija Mikulaschek; Mārtiņš un Lilija Pūtelis; 
Pēteris un Rita Pūtelis; Kārlis Rūsa; Arija Wesemann; Bonita Zariņš 
 
Ziedojumi Ziemassvētkos / Christmas Donations: 
Anonīms; Zenta Augenberga; Elmārs un Vilma Bērziņš; Silvija Bērziņa; Bruce un Ilze Bye; 
Andris Eimanis un Mārite Talbergs; Dagnija Grīna; Uldis Jansons; Māris un Anna Kancs; 
Harolds un Velta Kirhnere; Guntis un Ellen Kirkis; Gunārs un Marta Lazdiņš; Juris un Muriel 
Miķelsons; Marilyn Salmiņš; Jānis Slīpais 
 
Piemiņas ziedojumi / In memory of Imants Brikmanis: 
Anonīms 
 
Piemiņas ziedojumi / In memory of Elita Bērziņš: 
Andris Bērziņš 
 
Piemiņas ziedojumi / In memory of Jānis Vanags: 
Anonīms; Kārlis  Augenbergs; Zenta Augenberga; Silvija Bērziņa; Uldis Brikmanis; Aija 
Brugman; Valda Burģe; Andrejs un Dīna Kancs; Julija Nitisa; Mārtiņš un Lilija Pūtelis; Pēteris un 
Rita Pūtelis; Kārlis Rūsa 
 
Piemiņas ziedojumi / In memory of Visvaldis Zariņš 
Bonita Zariņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adventa Koncerts un tirdziņš. Indianapoles latviešu skolas eglīte. 

Liels paldies visiem, kuri atbalstīja un palīdzeja ar Ziemassvētku tirdziņu! Tirdziņš un 
concerts ļoti labi izdevās. 

 

 



 

Latviešu ev.- lut. Draudzes Indianapolē valde sasauc draudzes 

GADA  PILNSAPULCI 
2022. g. 27 februāri, pēc dievkalpojuma, plkst. 11:15 am LATVIEŠU 
SABIEDRISKĀ CENTRĀ. 

GADA SAPULCES PAREDZĒTĀ KĀRTĪBA: 

  I.- Sapulces vadības vēlēšanas. 
  II.- Amata personu ziņojumi un pārskati. 
  III.- Revīzijas kom. ziņojums 
  IV.- 2021. gada budžeta izpildījuma apstiprināšana. 
  V.- 2021. gada bilances apstiprināšana. 
  VI.- 2022. gada budžeta projekts pieņemšana. 
  VII.- amata persona vēlēšanu 
  VIII.- 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 12:00 pm pie katra 
sanākušo draudzes locekļu skaita. 

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



PIRMS REVIZIJAS (26 JAN 2022)

2021 Projetks 2021 Aktuals 2022 Projetks

301 Nodevas $37,000 $28,960 $27,000
303      Visparejie Ziedojumi - $6,150 $200
303L      Lieldienas Zied. - $1,505 $1,000
303M      Miruso Piem. Zied. - $1,835 $500
303Z      Ziemassvetku Zied. - $210 $3,000

Kopa Ziedojumi $5,000 $9,700 $4,700
306 Kolekte $4,500 $5,240 $5,000
307 Noguldijumu Augli $100 $59 $50
320 Sarikojumu Atlikums $500 $325 $500

KOPA: $47,100 $44,284 $37,250

310 Parrakstits no Rezervem $44,203 $25,000 $13,000
$91,303 $69,284 $50,250

501 Macitaja Alga $60,000 $36,000
502 Viesu Macitajiem $5,000 $8,694 $18,000
503 Atlidziba Ergelniekam $3,000 $3,000 $3,000
505 Dievnama Ire $11,295 $9,874 $10,000
509 Pasta Izdevumi $800 $533 $600
510 Kancelejas Izdevumi $2,500 $4,047 $3,000
519 Vietejai Aprupei $2,500 $1,603 $2,500
520 Ritdienas Fondam $300 $0 $600
521 LELBA Nodevas $1,155 $1,155 $1,155
522 Vidienas Apgab. $263 $263 $263
525 Valdes Apdrosinasana $1,250 $1,072 $1,072
526 Mac. Telefons $540 $270
545 Dazadi Izdevumi * $2,000 $6,982 $10,060
549 Mac. Dzivibas Apros. $700 $678

$91,303 $74,171 $50,250
-$4,887

KOPA IZDEVUMI:
STARPIBA:

Draudzes 2021. g. Budzetu Aktuals un 2022.g Projekts

IENAKUMI

KOPA NAUDAS PLUSMA:
IZDEVUMI



 

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!  Psalmi 37:4 

Sveicieni Jaunajā Gadā!  Mēs ceram, ka visiem bija skaisti Ziemassvētki! 

Liela pateicība visiem, kuri pielika roku palīdzot ar Ziemassvētku tirdziņu!  Tā bija Dieva 
svētība, ka varējām tirdziņu rīkot klātienē! Tirdziņš bija ļoti labi apmeklēts, un visus 
pīrāgus, piparkūkas un citus gardumus ātri izpirka!  Mīļš paldies Andrim un Jeanne 
Indriksoniem par garšīgām pusdienām!  Paldies arī visiem, kuri cepa gardumus, pārdeva 
un palīdzēja visu uzstādīt:  Lillija Pūtelis, Rasma Kancs, Linda Grendze, Rasma Kārkliņš, 
Nora Ceriņš, Aida Ceriņš, Jeanne un Andris Indriksons, Valda Burģis, Laila Goetz, Lija 
un Alexandra Kuhn, Dzintra, Ieva un Jacinta Tuttle, Inese, Samanta un Renārs Šteinbahs, 
Elīna Lūse, Evelīna Krēmers, Rineta un Stella Tincu. 

Dāmu komiteja Ziemassvētkos arī pasniedza dāvanas mūsu zelta paaudzei!  Liels paldies 
par dāvanu sagatavošanu  Jeanne un Andrim Indriksoniem un Inesei Šteinbahai! 

27. februārī notiks mūsu draudzes pilnsapulce.  Dāmu komiteja piedāvās pusdienas ar 
siltām zupām, maizītēm un saldo ēdienu.  Mēs lūdzam, lai katra kafijas grupa sagādā 
vismaz vienu zupas katlu, lai mums būtu vairākas izvēles. 

Nobeidzot ar ziņu no Sandras:  Ar šī gada pilnsapulci beigšu savu darbu kā Dāmu 
komitejas co-priekšniece.  Mūsu ģimenes jauniesāktais bizness ātri aug, un kopā ar ļoti 
aizņemtu ģimenes dzīvi, ir pienācis laiks man atlūgties no šī amata.  Andra Goetz 
turpinās darbu kā priekšniece.  Man ir bijis patiess prieks strādāt un palīdzēt mūsu 
draudzei pēdējos gados!  Tā man ir bijusi liela svētība! Paldies par jūsu atbalstu! 

Kafijas grupas februārī un martā 
6. feb. – Pūtelis      6. marts - Indriksons  
13. feb. – Kancs               13. marts – DV Lēģionāru atcere 
20. feb. – Beard     20. marts – Grendze  
27. feb. – visas grupas Draudzes pilnsapulce 27. marts- Pūtelis 
       3. aprīlis – Kancs 
 

Paldies un novēlam visiem Dieva svētību, kā arī veselību šajos ziemas mēnešos! 

Sandra un Andra 

>>>>>>>>>><<<<<<<<<< 

 

 

 



Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart; Psalm 37:4  

Happy New Year! We hope that everyone had a wonderful Christmas and New Year’s.   

We would like to thank everyone for a successful Bake Sale/Tirdzins.  After taking 2020 
off due to covid, it was nice to hold our annual tradition again.  We had a great turn out, 
our baked goods sold out quickly, the lunch was a huge success, and the lottery was also 
a hit.  We would like to thank Jeanne and Andris Indriksons for cooking the lunch.   

We would also like to thank our volunteers that helped with our event with selling baked 
goods, providing baked goods and setting up.  Thanks to Lillija Putelis, Rasma Kancs, 
Linda Grendze, Rasma Karklins, Nora Cerins, Aida Cerins, Jeanne & Andris Indriksons, 
Valda Burgis, Laila Goetz, Lija and Alexandra Kuhn, Dzintra, Ieva and Jacinta Tuttle, 
Inese, Samanta and Renars Steinbahs, Elina and Evelina Kremers and Rineta and Stella 
Tincu.  We could not have pulled this off without you.   

Damu Komiteja provided Christmas gifts to our Seniors on our Christmas Caroling route.  
They received piparkukas, coffee travel mugs, dishtowels and a lovely poinsettia.  We 
would like to thank Jeanne and Andris Indriksons and Inese Steinbahs for helping with 
purchasing and assembling these gifts.  

Looking ahead, February 27th is our annual church board meeting.  Damu Komiteja 
would like to carry on our new tradition of a soup luncheon.  We are asking each coffee 
group to bring at least one pot of soup for lunch.  Last year everyone enjoyed the variety 
of soups to choose from.   

As a final note from Sandra, the upcoming annual church board meeting will be my last 
duty as Co-President of Damu Komiteja.  Our family business is growing quicker than 
anticipated and with a busy family schedule, I feel it is my time to step down.  Andra 
Goetz will continue as President.  I have enjoyed helping serve the church and our 
congregation over the past years and it has been very rewarding.   

Coffee groups for February & March 
Feb 6 – Putelis      March 6 - Indriksons  
Feb 13 – Kancs     March 13 – DV Lēģionāru atcere 
Feb 20 – Beard      March 20 – Grendze  
Feb 27 – all groups Church Board Meeting March 27- Putelis 
       April 3 - Kancs    
    
 

Thank you and may God bless you and keep you in good health in these winter months! 

Sandra and Andra 

 



 



 




