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2010. g. marts, aprīlis, maijs

UZVARA
„Nāve ir aprīta uzvarā!” 1.Kor.15:54b
Kristīgā baznīca patlaban atzīmē Ciešanu laiku. Šī laika noskaņojums tik skaisti izteikts
liturģijā, kur dziedam: „Ak, šķīstais Dieva Jēriņ, Tu grūtu krustu nesi, Tu lēnīgs Dieva
Bērniņ, par mums tā cietis esi! Tu nāves jūrā peldējis, tā mūsu grēkus deldējis! Apžēlojies
par mums, ak Jēzu.”
Dieva Dēls, Jēzus Kristus cieta krusta nāvi, lai mums caur Viņu būtu uzvara. Apustulis
Pāvils raksta: „Nāve ir aprīta uzvarā.” Nāve ienāca pasaulē, Ādama grēku dēļ. Tā ir
neizbēgama realitāte ar ko mums katram reiz jāsastopas. Katrs, kas dzimst, arī reiz mirst.
Tāpēc ir svarīgi, ka saprotam kas notiek pēc nāves. Kristietis, nāvi nebīstas un droši var
apliecināt: „Tu esi uzvarēta!” Turpretim neticīgam cilvēkam tādas cerības nav.
Kristus cieta krusta nāvi, lai izpirktu mūs no nāves soda. Pravieša Jesajas rakstos lasām:
„Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija
uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti”. Viņa
izlietās asinis samaksāja par visas cilvēces grēkiem. Cilvēkam ir fiziski jāmirst, jo miesa
un asinis nevar mantot Dieva valstību. Bet ja mirstam ticībā uz Jēzu Kristu, tad mirstam
zinādami, ka mūsu grēki ir piedoti un mēs atkal dzīvosim Viņa valstībā. Nāve nevarēja
Viņu noturēt, tā nenoturēs arī mūs. Jēzus skaidri sacīja: „Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.”
Kristus paņēma mūsu pelnīto sodu, un mūsu vietā izcieta grēcinieku nāvi, lai mums to
nekad nebūtu jācieš. Viņa izlietās asinis samaksāja grēka algu, un katrs, kurš ticību uz
Viņu apliecina, ir atbrīvots no soda. Kad ticam uz Jēzus Kristus pestīšanu, tad esam brīvi
no algas soda maksāšanas. Soda vietā mums dota dzīvība. Jēzus sacīja: "Jūsu sirdis lai
neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā
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nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu
nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur
Es esmu, būtu arī jūs.” Kristus mira un augšāmcēlās, lai tur kur Viņš ir, arī mēs reiz
būtu. Viņš ir debesīs pie Tēva. Mēs paši tur nevaram nokļūt. Vieta nav nedz nopelnāma,
nedz nopērkama, un arī mums tā nepienākas. Žēlastībā tā tiek dota tiem, kas tic. Ticēt
nozīmē paļauties. Vai tu tici? Svarīgāks jautājums tev savā dzīve nav jāatbild.
Dievs tevi tik ļoti ir mīlējis, ka Viņš devis savu Dēlu tev kā Pestītāju. Vai tu esi atsaucies
Viņa mīlestībai? Ja tici, tad paliec uzticīgs līdz nāvei un tu saņemsi dzīvības vainagu.
Tava nāve ir aprīta uzvarā! Ja vēl netici, kādēļ ne? Ko tu kavējies? Kas tevi attur? Viņš
tevi gaida ar atplestām rokām. Ieskaties, tu redzēsi naglu zīmes. Viņš ļāvās briesmīgai
nāvei, lai tu dzīvotu. Nāc pie Viņa. Nekavējies.
Roberta Bērziņa dziesma atgādina mums, ka vēl nav par vēlu:
Vēl žēlastības vārti Stāv vaļā maldīgam, Vēl Dieva svētie vārdi Pauž debess mieru tam.
Vēl Jēzu atrast vari, Viņš brūcēm var likt dzīt. Vēl pestīšanas stari No Viņa krusta spīd.
Ko kavējies tad velti, Kad topi aicināts? Kam pasaulē cel telti? Pie īstā drauga nāc!
Nāc! Viņš tev vietu taisa Pie savas dārgās krūts. Viņš tavas saites raisa, Ka vieglojas
krusts grūts.
Ņem, ko Viņš ciezdams devis, Ņem mantas mūžīgās! Viņš nolieksies pie tevis Un tevi
dziedinās. Viņš pieņem grēcinieku, Tam mieru sirdī lej. Lauz paša gribu lieku, Tam droši
tuvāk ej! ( Dz.gr.305)
Ciešanu laiks ir cerību pilns laiks. Izlietosim šo laiku pārdomājot par Dieva lielo
mīlestību. Stiepsim rokas pretim Pestītājam, apzinoties, ka bez Viņa mums nāve nav
uzvarēta. Bez Viņa, priekšā nestāv svētlaime, bet tumsība. Zemosimies Viņa priekšā
lūgšanās, un nodosim visu Viņa svētās rokās. Ar saviem spēkiem pestīšanu nevaram
nopelnīt. Jēzus pēdējie vārdi pie krusta staba bija: „Viss piepildīts.” Viņa asinis, parādu
samaksāja. Viņš nāvi, grēku un velnu bija uzvarējis. Vienalga, kas mūs nospiež, lielas
bēdas, sāpes, vai nāve – tas viss ir uzvarēts Kristū. Turēsimies pie Viņa un līdz ar Pāvilu
teiksim: „Es uzskatu šī laika ciešanas nenozīmīgas, salīdzinot ar to godību, kas reiz
atspīdēs pār mums.” Dzīvosim ticībā un paļāvība uz Dievu, nevis uz sava prāta gudrību.
Lai Dievs dod mums katram pieaugt ticībā, lai droši varam apliecināt: „Nāve ir aprīta
uzvarā.”
Prāvests Colvin S MacPherson
==============================

Draudzes Vēstis

2

Nr. 474

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

Gana raksts
2009. gada Kristus piedzimšanas svētkos,
ievadot anno Domini 2010
Jēzus Kristus saka:
„Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un
ticiet man!” Jņ 14:1 - 2010. gada lozungs
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
daudzas pārmaiņas cilvēkā rada bažas vai bailes. Dažkārt gribas drīzāk samierināties ar būtībā
neciešamu, bet ierastu stāvokli, nekā riskēt ko jaunu nezināmu. Bet ir maiņas no kurām nevar
izvairīties. Gadu skaitļu maiņa. Slimība, nāve, mūs noved pāri slieksnim – nevaicājot vai gribam
vai negribam.
Ir arī sliekšņi, kurus gribētos pārkāpt, bet nespējam. Kad apustulis Pēteris solās Jēzum sekot, viņš
pārvērtē savas spējas (Jņ 13:36-38). Ar apņēmību vien nepietiek. Ticības ceļš ir dažreiz
sarežģītāks, nekā iedomājamies.
Viss tas stāv Bībelē, visu to mēs personīgi piedzīvojam arvien par jaunu. Arī mūsu Baznīcā un
sabiedrībā mēs redzam bailes no visa jauna, tāpat, kā lepnu apņēmību bez seguma. Saimnieciskā
ziņā Latvijā un visā pasaulē bija gadi, kad daudzi it kā nepazina robežas. Tagad ir depresija un
bailes, it kā nebūtu nekādas cerības.
Novedot mācekļus pie atvadu sliekšņa Jēzus apvieno reālismu ar cerību. Sekot Viņam nevar ar
bravūru, paļaujoties uz paša spēkiem. Bet ticībā Viņam mums nav jābaidās: Viņš arī turpmāk būs
ar savējiem un tos vadīs, vēl tuvāk, pārsteidzošā, iepriecinošā veidā – „kaut brīnišķi, bet svētīgi”.
Tas pats var atkārtoties arī pie šī gada sliekšņa ar mums. Neziņa mums ir liela. Saimnieciskā
ziņā, garīgā ziņā. Laikā, kad visiem vajadzēja apvienot domas un spēkus kopējiem mērķiem,
ekstrēmi spēki radījuši izaicinājumu, LELB uzspiest, pat satversmē ierakstīt šķelošo ordinācijas
noliegumu sievietēm. Personīgi varu apliecināt, ka visi latviešu ievērojamākie archibīskapi prof.
Teodors Grīnbergs, Arnolds Lūsis, Jānis Matulis un Kārlis Gailītis skaidri ir atbalstījuši sievietes
ordināciju. Un, vai varbūt 2010. gadā beidzot veidosies kustība Latvijā, kas spēs uzveikt
korupciju un oligarchu Latvijas izsūkšanu?
Nebaidies – tici! Mēs esam pie sliekšņa, daudzējādā ziņā. Uzklausīsim Jēzus mudinājumu.
Iedrošināsim tā arī viens otru. Turēsimies kopā – Viņa vadīti, sargāti, svētīti. Neaizmirsīsim
viens otram pateikties – kā es Jums no sirds pateicos par tik daudzu Jūsu lielo spēka, laika,
mīlestības ieguldījumu mūsu draudzēs un Baznīcā, un arī par personīgo palīdzību. Lai mūs visus
pavada Viņā dibināts miers, prieks un visas Viņa dāvanas – tā, lai mums būtu papilnam, un
netrūktu, ko tālāk dot!
Jūs sirsnīgi sveicinot, arī no manas kundzes
+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
==============================
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Un atkal aina mainās!
Mīļš sveiciens visiem!
Noslēdzies ir atkal viens posms draudzes dzīvē, un paļaujoties uz Dievu sagaidām nākošo.
Nesen atvadījāmies no sava ilggadīgā kalpojošā mācītāja Alda. Vēlreiz viņam pateicamies un
novēlam Dieva svētību pildot nākotnes uzdevumus. Atvadu pēcpusdiena bija patīkama,
sirsnīga ar daudz dalībniekiem. Dāmas bija klājušas varenu galdu (paldies!); vairāki runātāji
no mācītāja sirsnīgi atvadījās un mēs viņam no draudzes uzdāvinājām speciālu „gizzmo”
mobilo telefōnu ar visādām iespējām; neprasiet man ar kādām, nedz kā šo ierīci sauc.
Jau otro gadu tiek rīkots augstas kvalitātes Ziemassvētku koncerts: „Enģeļus mēs dzirdējām.”
Pagājušā gada koncertu uzņēma CD; to var saņemt pie manis, pret ziedojumu un sedzot pasta
izdevumus. Paldies rīkotājiem par lielisko māksliniecisko apdari un izpildījumu.
Mācītāja aicināšanas komiteja (MAK)
Ir izstrādāta un plaši publicēta darba shēma, cita mācītāja aicināšanai, lai kandidātus varētu
stādīt draudzei priekšā. Šī projekta vadītājs ir Kalvis Jaunalksnis.
Liela atsaucība bija pārrunu pēcpusdienā, paldies visiem kas tur piedalījās, kā arī tiem kuri
bija savus ieteikumus iesūtījuši rakstiski.
Tika daudz pārrunāts un apsvērts. Starp citu, izskanēja vēlēšanās pēc vairāk ģimenes
dievkalpojumiem. Vistuvāk vairākuma domām bija Zigrīdas Ādamsones ieteikumi. Vairāki
draudzes locekļi ieteica apvienoties ar 1.Latviešu ev. lut draudzi. Valde apstiprina vairākuma
domas, ka ar šo tematu patreiz nevaram nodarboties, it sevišķi ne, kamēr neesam uzpošusi
paši savu pagalmu. Lai novērstu pārpratumus, gribu paskaidrot, ka publiski izteikti viedodļi
ir katra privāta atbildība.
Liels paldies pienākas mūsu prāvestam, par aktīvo rūpēšanos un atbalstu, gan jauna mācītāja
meklēšanai un it sevišķi par garīgo aprūpi starplaikā.
Tālāk uz priekšu
Liels bija apmeklētāju skaits prāvesta Makfersona (MacPherson) vadītā dievkalpojumā. Pēc
vērtīgā sprediķa sekoja pārrunas un arī interesants referāts. Kā parasti dāmas bija rūpējušās
par zupu!
Nākošo svētdien dievkalpojumu vadīs archibīskaps E. E. Rozītis; viņš arī vadīs
dievkalpojumu Latviešu ciemā 14. februārī. Par to viņam no sirds pateicamies.
Paldies prāvestam, draudzes vecākiem un visiem pārējiem darbiniekiem. Paldies arī
mācītājiem Mārai Saulītei un Gunim Balodim par izpalīdzēšanu. Kā redzat mūsu
dievkalpojumu kalendārs ir jau pilns līdz aprīļa beigām.
Vēlētos šeit it sevišķi pieminēt Kristīni Mellēnu, kura pati no labas gribas piedāvāja spēlēt
ērģeles šajos divos varenos dievkalpojunos janvarī, kas parasti ir atvaļinājuma mēnesis.
Kristīne arī noorganizēja busiņu no Džilongas, lai dotu iespēju tur mūsu draudzes locekļiem
atbraukt uz dievkalpojumu 31. janvārī. Mārtiņš Biršs vadīja busiņu. Paldies abiem!
Darbi
Uz manu aicinājumu pagājušās Draudzes Vēstīs, saņēmu vienu pozitīvu atbildi; kā parasti tas
nāca no Aivara Bruna. Viņš ir kooptēts atpakaļ valdē par īpašumu pārzini.
Starplaikā Aivars ar Benitu arī bija caurskatījuši draudzes dokumentus, kuri glabājās augšā
kambarī. Tos tagad sakārtos tā, ka archīvs kaut cik būs atkal atjaunots.
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Citas ziņas
Ar prieku šodien saņēmu ziņu, ka Dagmāra Stils labi atveseļojās; paldies Dievam par to.
Ar skumjām saņēmu arī ziņu, ka draudzes koris ir izbeidzis darbību. Liels un sirsnīgs
paldies par ilggadīgo kalpošanu ar skaisti skanošām un labi izvēlētām dziesmām.
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks

Prāvests Kolvins Mekfersons (Colvin MacPherson)kopā ar draudzes vecākiem
un draudzes priekšnieku pēc 17. janvāra dievkalpojuma
==============================

DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS
Mīļās dāmas, lai Jaunais gads ir bagāts ar veselību, mīlestību un sadraudzību!
Liels paldies visām, kas atsaucās uz manu lūgumu ziedot piparkūkas, vai arī piparkūku mīklu.
Bez jums tas darbs nebūtu veicams. Saulainā pēcpusdienā, 6. decembrī, pēc dievkalpojuma, lejas
zālē bija pulcējušies vairāk nekā 130 cilvēku, Atmiņās un pārrunās pavadīta skaista pēcpusdiena.
Paldies visām dāmām, kas palīdzēja klāt ēdienu galdu. Paldies arī mācītājam Aldim par viņa
devumu mums visus šos gadus.
Janvāra mēnesis pienāca ar prāvesta Mekfersona (MacPherson) viesošanos mūsu draudzē, kur
pēc dievkalpojuma pasniedzām zupu. Mēneša beigās, kad viesojās Archibīskaps Rozītis, dāmas
Inese Bērziņa
klāja kafijas galdu.
Dāmu kopas priekšniece

Dāmu kopas priekšniece
Inese Bērziņa piedāvā zupu
draudzes pusdienās
pēc dievkalpojuma
17. janvārī
==============================
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Svētā Krusta draudzes dievkalpojumu
kalendārs 2010.g. martam, aprīlim, maijam
2010.g. MARTS
7. martā – plkst. 11:00
Ciešana laika trešā svētdiena, ģimenes dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
21. martā – plkst. 11:00
Ciešana laika piektā svētdiena, dievkalpojums ar dievgaldu
prāvesta Kolvina Mekfersona (Colvin MacPherson) vadībā.
21. martā – plkst. 12:30
Prāvesta Kolvina Mekfersona (Colvin MacPherson) referāts – tēma tiks paziņota.

2010.g. APRĪLIS
2. aprīlī – plkst. 9:00
Lielā piektdiena, dievkalpojums ar dievgaldu viesu mācītājas Māra Saulītes vadībā.
4. aprīlī – plkst. 9:00
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar dievgaldu viesu mācītājas Māra
Saulītes vadībā.
18. aprīlī – plkst. 11:00
Lieldienu laika trešā svētdiena – Svētā Jura dienas dievkalpojums mācītājas Māra
Saulītes vadībā.

2010.g. MAIJS
2. maijā – plkst. 11:00
Lieldienu laika piektā svētdiena – Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
16. maijā – plkst. 11:00
Lieldienu laika septītā svētdiena – Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
30. maijā – plkst. 11:00
Trīsvienības svētki – Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
==============================
Tēvs, es tavā priekšā nāku
Sirds man rimti sauc un lūdz:
Spēku dod, lai dzīvot māku
Tad, kad dienu krusts top grūts!
Dod, lai dienās laimīgās,
Dod, lai dienās nebaltās
Tavu ceļu neatstāju,
Tavu gaismu sirdī krāju!
==============================
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DEŽŪRAS
Datums
2007/08.g.

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri ziediem
pušķo

Dežūras
virtuvē

R. Mancs

Jefimovu ģimene

D. Stils

L. Birzule

V. Jefimova
L Birzule

M. Biršs

I. Branta
S. Caune

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

Marts
7

21.
21.

Plkst. 12.os – Prāvesta Kolvina Mekfersona (Colvin MacPherson) referāts

Aprīlis
2.

D. Stils

Lielā piektd.

M. Ozola
J. Ozols
A. Būmane
K. Lecis

J. Ozols
I. Lecis

Draudzes
vecākie
A. Būmane

*****

4.
Lieldienas.

K. Jaunalksnis

*****

18.

M. Biršs

Gaidas/skauti

D. Stils

Gaidas/skauti

Gaidas/skauti

R. Mancs

Z. Ādamsone
G. Ādamsons
I. Ārīte
E. Ārītis
A. Būmane

D. Stils

Z. Ādamsone

E. Latiša

E. Ārītis

S. Caune

S. Caune

I. Lecis

A. Rozīte

A. Rozīte

Maijs
2.
16.

D. Stils

30.

M. Biršs

==============================

Pateicība talciniekiem
Draudzes Vēstu Nr. 473 salikšanā un
izsūtīšanā piedalījās:
Ausma Balode
Visvaris Eimanis
Miervaldis Balodis
Ilgvars Lecis
Anna Būmane
Jānis Siliņš
Sirsnīga pateicība visiem talciniekiem.
Valde

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz
2010. g. 3. maijam Rasmai Celmai
56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au

============

==================
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Izvadīti:








Jānis Baumanis
Gunārs Braunšteins
Alfreds Dannenbergs
Raimonds Streistermanis

14.09.20 – 30.12 09
08.12.27 – 17.11.09
30.08.21 – 24.01.10
06.09.17 – 03.12.09

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!
Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!” - Jāņa evaņģēlijs 11:25-26.

Svētā Krusta tagadējais draudzes locekļu kopskaits: 503

Ziemassvētku koncerta “Enģeļus mēs dzirdējām” dalībnieki 2009. g. 20. decembrī
(uzņēmumā iztrūkst draudzes koris).
Liels paldies visiem dalībniekiem, koncerta rīkotājiem un palīgiem par skaisto un iejūtīgo koncertu.
Tas bija brīnišķīgs Ziemassvētku ievadījums.
==============================

DRAUDZES KORA ZIŅOJUMS
Ir ļoti svētīgi, ja ir koris, kurš var ar pāris dziesmām svētkos kuplināt dievkalpojumu. Piemērotas
dziesmas iedvesmo uzmanību un stiprina domas tam, ko tālāk sludina mācītājs. Mēs esam dziedājuši
un kalpojuši draudzei jau 19 gadus ar prieku un mīlestību, dziedot dziesmas Dievam par godu un
draudzei par svētību.
Kora sastāvs pa šiem gadiem ir pamazām sarucis no turpat 50 locekļiem uz 18 galviņām, ieskaitot
kora diriģentu. No šī skaita taisās aiziet liela daļa gan neveselības dēļ, gan citu apstākļu dēļ, sevišķi
braucot lielos attālumus uz mēģinājumiem lietainajos ziemas vakaros. Pēc vairākām pārrunām
nolēmām, ka ir pienācis laiks kori kā vienību slēgt un tamdēļ man ar lielu nožēlu ir jāziņo, ka Svētā
Krusta draudzes koris savu darbību ir beidzis.
Dzīvosim cerībā, ka apstākļiem mainoties draudzē dibināsies jauns koris ar jauniem spēkiem.
Lidija Miltiņa
Kora priekšniece
==============================
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CHAIRMAN’S REPORT
Greetings!
Health and happiness to all for the New Year!
A chapter in the congregation’s life has closed and with the will of God a new one is opening.
Recently, we farewelled our pastor Aldis, who is following his next call in serving God. We thank
him for 22 years of dedicated service and wish him well for the future. The farewell function was
well attended, friendly and loving. The ladies again excelled with a lavish buffet; (thank you).
Several members spoke and said nice words to Aldis. As a farewell present we gave him a fancy
mobile phone “gizzmo” that is supposed to cater for all electronic communication needs. Don’t ask
me for the name of it.
Similar to the previous a real life experience was last year’s Christmas concert:
“We heard the angels sing”! Thanks to organizers and performers for a high quality concert.
Pastor’s Call Committee (MAK)
The committee to select new pastor candidates for presentation to the congregation is active. A
project flow chart has been prepared and widely published. The project leader is Kalvis Jaunalksnis.
The afternoon for discussing these issues was well attended. We thank all attendees and also those
that submitted their wishes and recommendations in writing.
The subject was vividly canvassed. Amongst others there was a wish for more family type services
and Vija Platacis also gave us here views in English. Most encompassing were the suggestions that
Zigrida Adamsons made.
At the same time we thank dean Colvin McPherson most sincerely, for his active role in the
selection process and also for looking after us spiritually in the meantime.
The future
The service on Sunday 17 January, conducted by the dean was well attended. The most memorable
sermon was followed afterwards downstairs, by discussion and an interesting lecture (given by the
dean), comparing Latvian paganism with Christianity. As usual, our ladies auxiliary served lunch.
Thanks!
Next Sunday’s service 31 January will be conducted by archbishop Elmars Rozitis visiting from
Germany.
Thanks to dean Colvin MacPherson, the help of our church elders and other workers, the calendar
for services is filled until the end of April. I wish to extend special thanks to Kristine Mellena, who
volunteered to deploy her great skills on the organ at both January services; during holiday time.
Kristine is also organizing a minibus to take parishioners from Geelong to the January 31 service.
Martin Birss is driving the minibus. Thanks to both.
There is something else that has been bugging me for some time. As you know pastor Aldis had held
regular services (once a month) in English; these had to be abandoned because of insufficient
interest.
The reason for this is not clear to me. I know for instance, that even bilingual members would
sometimes find it easier and more comprehensive to converse in English. Earlier in the piece my
comments regarding this subject were misunderstood; what I really meant is that for something to
happen there must be a sufficient number behind it to organize and sufficient demand for it.
In the meantime I will no longer loose any sleep on such matters.
Jobs
As you already know we have a shortage of workers to accomplish the various necessary tasks. To
my appeal last time, I had one positive response, namely from Aivars Bruns (round up the usual
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suspects)! With great joy I wish to announce that we have co-opted Aivars back in the committee as
property manager.
In the meantime Aivars and Benita had also looked through and sorted documents stored upstairs, so
that now we will be able to resurrect some of our archives.
Other news
It is with pleasure that I announce Dagmara Stils is well back on the road to full recovery from her
illnesses.
At the same time I announce with sadness that the church’s choir has closed it’s doors.
Great thanks go to all choir members for enlightening us with their great songs for so many
years.
Eduards Lemanis
Chairman
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Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz 1 Eustace St. Blackburn. 3130 un maksājumus sūtīt kasierim.
Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127

Draudzes priekšnieks
E. Lēmanis
Priekšnieka vietnieks un kasieris
A. Ziedars
Dāmu komitejas priekšniece
I. Bērziņa
Valdes loceklis
M. Balodis
Draudzes īpašumu pārzinis
A. Bruns
Kapsētas pārzinis
G. Rozītis
Informācija
K. Jaunalksnis
Sekretāre un pārstāve
V. Jefimova
Draudzes vecāko pārstāve
D. Stils
Martiņš Biršs
Kalvis Jaunalksnis
Rita Mancs
Dagmāra Stils

Draudzes Vēstu redaktors
J. Siliņš
Redakcijas locekle
R. Celma
Draudzes nodevas:
2008 – 2009. gadam
2009 – 2010. gadam

Draudzes valde:
1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130
e-pasts: lemanise@live.com.au
4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930
e-pasts: aziedars@gmail.com
121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084
e-pasts: ineseberzins@primusonline.com.au
40 Stanley Grove, Blackburn, Vic 3130
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au
41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127
2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084
60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129
e-pasts: kalvis@virtual.net.au
48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au
4 Gilbert Crt. Mt. Waverley, Vic 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au
Draudzes vecākie:
214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204
e-pasts: martinbirss@bigpond.com
60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129
e-pasts: kalvis@virtual.net.au
55/62 Fraser Cres.Wantirna South, Vic 3152
e-pasts: rita.mancs@gmail.com
4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au
Draudzes Vēstis - redakcija
3 Henley Street, Balwyn, Vic 3103
e-pasts: silins@netbay.com.au
56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au

Tel. 9836 0119
Tel. 9877 9403
Mob.tel.0404 856 511
Tel. 9787 5466
Tel. 9459 0673
Tel. 9877 4842
Tel. 9890 4849
Mob. tel. 0418 520 321
Tel. 9459 8392
Tel. 9849 1680
Mob. tel. 0419 349 346
Tel. 9764 1468
Tel. 9807 5924

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006
Tel. 9849 1680
Mob. tel. 0419 349 346
Tel. 9800 1965
Mob. 0434 111 963
Tel. 9807 5924

Tel. 9817 2215
Tel. 9887 0806

$135, valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST)
Nodevas pilna laika strādājošiem 2009 lūgšanas gadā: $135;
Kam nav pilna laika darbs: pēc rosības, bet ja iespējams ne mazāk par $80. (iesk
GST)

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt: A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930
Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā

www.holycross.org.au
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