
 

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ 

APKĀRTRAKSTS 
2021.GADA JŪLIJS-AUGUSTS 

PIE DZĪVĪBAS KOKA 

5 Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis tev pie labās rokas – 6 dienā tevi neķers saule, nedz 

mēness naktī. Ps. 121 

 

Ikviens kristietis, kas savā ticības ceļā sastapies ar grūtībām un ciešanām varētu saprast, ko 

psalmists bija domājis ar šiem vārdiem. Kristietis, kurš iznācis no savas čaulas, kurš neslēpj sevi no 

cilvēku izraisītiem konfliktiem vai vienkārši dzīvo dzīvi šajā pasaulē jūt, ka viņu kaut kas spiež. 

Vasaras svelmē saules stariem ir sevišķa ietekme uz gājēju un vēl jo vairāk, ja tuvumā nav ēnas kurā 

patverties.  

Man šis laiks ir licies, kā tāds galējību laiks, kad mums nav kur patverties no nelabvēlīgām ziņām. 

Tāds iespaids, ka “velns” mūs neliek mierā, bet turpina uzbāzties ar savām alkatīgām prasībām. Un 

tā dienu un nakti. 

Varētu izslēgt vakara ziņas, varētu visam nepievērst uzmanību. Bet izlikšanās mums labi nekalpo. 

Pienāks brīdis, kad mums būs jāatzīstas ka grēks un nāve vēl aktīvi meklē sev upurus. “Jo mūsu cīņa 

nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un 

ļaunuma gara spēkiem debesīs.” Efeziešiem 6:12 

Es ticu, ka atrodoties tālu prom no pilsētas – baudot vēsu pēcpusdienu pie mežiem ieskauta ezera, 

iemalkojot ledus aukstu limonādi – šķiet, it nekas Tevi nevar iztraucēt no miera un labsajūtas. Un 

tomēr- pēc nepieciešamas atpūtas būs atkal jādodas pa ceļu tālāk.  

Varbūt tas, ko psalmists gribētu mums likt pie sirds ir šis: lai gan nākas piedzīvot bēdu lejas, lai gan 

sviedri līst un naktī mieru atrast ir grūti, jo pilnmēness spožums spiežas acu plakstiņos, Dievs ir klāt. 

Dievs labāk pazīst cilvēka stāvokli, nekā pats cilvēks. Dievs zina, kad sirds izjūt smeldzi vai 

satraukumu un grib tai piedāvāt spēku nepadoties.  

Vasara man vienmēr saistījusies ar lielāku brīvības mēru. Skolas gadam piesakot beigas, man 

negribas domāt par problēmām un kā tās atrisināt. Saulē es meklēju draugu, nevis apspiedēju un 

mēnesī es meklēju avotu nakts klusām mistērijām nevis trauksmju cēlāju. Un tomēr es padomāju 

par pavēni, -vieta kur uz brīdi esmu pasargāts no saules iedeguma un no kurienes varu vērot 

pasaules klusās norises. Tad pie sevis domāju: Cik labs pret mums ir Dievs, kurš dod mums paēnu 

pat dzīves viskarstākos mirkļos un aizsardzību, kad nakts mācās mums virsū!  --DBK 



 

 

 

Dieva mierā aizsaukta mūsu mīļā  Ingrīda Maija Mitton, dzimusi Baumane 

Dzimusi 1942. gada 4. septembrī Rīgā, Latvijā 

 Mirusi 2021. gada 31. maijā Hamiltonā, Kanādā 

 Viņu mīļā piemiņā paturēs māsīca Maija un Maurice, brālēns Jānis, Ingrīda un Līva, un radi Latvijā 

Jēzus saka: “Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu 

sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”  Jāņa ev. 14:27 

  

 

“Lēni un vienmērīgi uzvar sacīkstēs” … Ezops 

Ziedojumi Kristus Draudzei   2021. g. no 22. maija līdz 19. jūnijam 

Viļa Dāboliņa piemiņai 

  $50   -   Maija Bite, Benita Bitmanis, Daina Egle & Uldis Bozis, Daina Tustian 

$100   -   Vijolīte Alksnis, Baiba & Arnis Bredovskis (grīdai), Maija Dāle, Anita May, Arnolds 

Smiltnieks, Pēteris Vilks 

$150   -   Iveta Kaņepa (grīdai) 

$200   -   Ivars Kops  

Edgara Kuškevics piemiņai 

  $50   -   Baiba & Arnis Bredovskis (grīdai)  

$100   -   Maija Dāle, Aivars Jēkabsons & Rudīte Loze, Jānis & Astrīda Grinvalds (grīdas projektam)  

Grīdas Projektam 

  $50   -   Valerija Paukšēns   

$100   -   Nora Pulciņš 



Paldies ikkatram draudzes atbalstītājam! Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

ATGĀDINĀJUMS - IESPĒJA DRAUDZEI ZIEDOT ARĪ ELEKTRONISKI 

1. E-transfer sūtīt uz sekojošo adresi:  jagrin@skylinc.net 

2. Sūtītājs uzraksta savu vārdu un ziedojumu mērķi - nodevas, piemiņas fondam, utt 

3. Sūtītājs izveido vienkāršu "security" jautājumu un atbildi, un jāpaziņo to e-pastā (piem: what 

is “church” in latvian....atbilde: "baznica"). Jūsu banka, kā arī draudzes banka (CIBC) lūgs jums 

atbildēt šo “security” jautājumu. Bet neizmanotjiet 

4. Kad e-transfer ticis pārskaitīts CIBC, tad Jānis paziņos Rudītei, lai pieskaita pie ziedojumiem, 

un Uldim, lai iegrāmato 

5. Sūtītājs no savas bankas saņems apstiprinājumu, kad naudu pārskaita CIBC. 

6. Sūtītajam jāsagaida, ka e-transfer varētu paņemt pāris dienas, kamēr tiek nokārtots. 

 

UN TAGAD VIENS PAZIŅOJUMS NO HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS!  
  

TICĪBA              Ticam, ka varēsim novembrī rīkot Ziemassvētku Tirdziņu. 
 
CERĪBA            Ceram, ka atbalstīsiet to vēl labāk kā līdz šim. 
 
MĪLESTĪBA       Mīlam un cienām mūsu latviskos lietišķas mākslas objektus un           
                          tādēļ mēģināsim vēl arvien atrast jaunu mājvietu mūsu dārgumiem. 
 

Varēsiet aizvest ziedotās mantas uz Biedrības ēku un tās nodot  Ilzei Williamsonei 
Kredītsabiedrības atvērtos laikos. Lūdzu zvaniet Ilzei pirms braukšanas   905-527-4344.   
Zvaniet  Birutai Kwapisinski  905-389-3842, ja ir kādi norādījumi par cenām  vai ziedojumiem un uz 
iepakojumiem, lūdzu uzrakstiet savu vārdu un telefona numuru. Viss tiek pārdots anonīmi. 
    

Latviskais vīrus pārvarēs COVIDU!! 

 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā 
Ziņas var nodot Ivetai Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522.  

Dievnama adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. 

Māc. Dāvja Kaņepa adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6, mob. tālr. 289 442 6846;  

e-pasts daviskaneps@gmail.com.  

Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. 905 563 3272, mob. 905 339 7225;   

Konta pārzines Rudītes Lozes tālr. 905 575 0094, mob. tālr. 905 387 0824. 
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Vasaras dievkalpojumu plāns* 
 

4. jūlijā, plkst. 11:00 Dievkalpojums Sidrabenes brīvdabas dievnamā (ar iepriekš pieteikšanos 

sazinoties ar Dzintru Reinis (905) 529-4756 vai dzintra.reinis@gmail.com) 

July 4 @11am Worship service in Sidrabene’s open air chapel you can register at the gate or write 

Dzintra Reinis –see contact information just above) 
 

7. jūlijā, plkst. 10:30 – Dāmu Komitejas sēde pie Dinas Etmanskie: 55 Edgewood Ave., Hamiltonā 

 

11. jūlijā, plkst. 10:00 Dievkalpojums “Zoom” virtuālajā telpā  kopā ar Hamiltonas “Trinity” 

draudzi, uzsākot labdarības projektu atbalstīt Rohinga bēgļus. Canadian Lutheran World Relief 

gādībā tiks celti patvērumi “Longhouse” bēgļu labklājībai. Sīkāki paskaidrojumi parādīsies 

nākamajās Draudzes Ziņās. Zoom saite tiks elektroniski izsūtīta. Projekta termiņš ilgs līdz rudenim. 

July 11@10am There will be a special worship service to kick off the Rohinga Longhouse project 

initiated by the Hamilton Bay Area Ministry. Trinity Lutheran Church hosts worship and will send out 

the Zoom link. Please look for it in your email inbox! The project itself will be executed by the 

Canadian Lutheran World Relief and assist displaced persons by providing more amicable housing. 

Details about our church’s contribution to the project to follow. 
  

                    11. jūlijā, plkst. 13:00 Klātienes dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 189 Nakoma Rd. 

Ancaster (pie Kaņepiem) ar iepriekš pieteikšanos (289) 442-6846 vai daviskaneps@gmail.com 
 

18. jūlijā, plkst. 11:00 un 13:00 – Klātienes dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu pie Kaņepiem ar 

iepriekš pieteikšanos (sk. augstāk!) 
 

25. jūlijā, plkst. 13:00 Dievkalpojums Sidrabenes brīvdabas dievnamā (ar iepriekš pieteikšanos). 
 

Pirmdien, 2. augustā, plkst. 11:00 un 13:00 – Klātienes dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu pie 

Kaņepiem ar iepriekš pieteikšanos (sk. augstāk!) 
 

8. augustā, plkst. 13:00 – Dievkalpojums Sidrabenē (ar iepriekš pieteikšanos) 

 

29. augustā, plkst. 11:00 – Kapu svētki Woodland kapos (jaunajā urnu nodalījumā kalnā kas 

atrodas tuvāk ieejai kapsētas kreisajā pusē) 

 

Mācītāja atvaļinājuma laiks: No 15. – 28. augustam un no 30. augusta – 12. septembrim. 

 

 

*Kad esam laukā un spējam ieturēt ieteikto 2m distanci cilvēku starpā dievkalpojumu laikā, tad 

masku nēsāšana nav obligāta. Tomēr, būsim piesardzīgi, cik vien tas iespējams! 
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