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2010.g. decembris, 2011.g. janvāris, februāris

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI 2010.
“Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un
uz Viņu paļaujas!”
34.Psalms 9.
Ir atkal Adventes laiks un drīz vien svinēsim atkal Ziemsvētkus. Gaišie, priecīgie
Kristus dzimšanas svētki, kad no jauna svinam to brīnišķīgo patiesību, ka „Vārds tapa
miesa un mājoja mūsu vidū.” Ziemsvētki atgādina mums cik ļoti Dievs mūs katru
mīlējis, dāvinādams mums Savu Dēlu, kā mūsu pestītāju.
Svētku laikā baudam visādus labumus. Baudam ģimenes un draugu sadraudzību.
Baudam piparkūkas un visādus gardumus, izmainamies ar dāvanām, sanākam kopā
eglītes sarīkojumos u.t.t. Daudziem svētku laiks ir saistīts ar atvaļinājumu no darba un tā
arī var baudīt pelnīto atpūtu. Šeit, mūsu skaistajā Austrālijā, baudam arī vasaru un tās
priekus.
Visas šīs lietas ir jaukas un tām ir sava vieta, bet apņemsimies šogad
Ziemsvētkos baudīt daudz ko vairāk. Psalmista mudinājums mums ir „Baudiet un
redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu
paļaujas!” Katru gadu no jauna Ziemsvētkos mums tiek atgādināts par lielo Dieva
dāvanu cilvēcei. Kad sanākam kopā eglītes sarīkojumos, ar lielu prieku dziedam
iemīļotās Ziemsvētku dziesmas:- „Katru gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums
zemē ļaunā un mūs svētīt sāk ...”; „Pravieša vārds ir piepildīts: Cilvēks glābts un
atpestīts...”, „Mirdz mums dievišķā skaidrība, Nu ir dvēsele pestīta, jo Tu dzimis par
mums! „. Neatļausim šīm dziesmām mums dot labsajūtu tikai uz īsu brīdi kad tās
dziedam, bet patiesi ieklausīsimies šai brīnišķajā vēstījumā. Dievs mums dāvinājis Savu
Dēlu. Tā ir lielākā dāvana ko varam saņemt. Jēzū Kristū mājo visa Dieva pilnība un
godība. Kad, un ja saņemam šo Dieva dāvanu, tikai tad baudam šo svētku īsto pilnīgo
nozīmi.
Ziemsvētku vēsts atskan eņģeļa vārdos: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu
lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā,
kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un
silē gulošu." Lk.2:10-12. Pēstītājs dzimis jums un man. Viņš nācis pasaulē lai mūs
atbrīvotu no grēka un nāves varas. Viņš ir Dieva mīlestības izpausme. “Jo tik ļoti Dievs
pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas
pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Jn.3:16-17
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Tas Kungs ir labs!, un “svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu
paļaujas.” Nāksim pie Viņa ticībā, saņemsim Viņa Pestīšanas dāvanu . Nāksim pie Viņa
ar apziņu, ka esam grēcinieki, nožēlosim savus grēkus, un uzticēsim savu pestīšanu
Viņam. Tikai Viņa, pie krusta izlietās, asinis var mūs mazgāt tīrus.
Ne reliģija, darbi vai rituālu pildīšana, bet sirds ticība uz Jēzu Kristu, kā savu
Kungu un pestītaju – taisno mūs Dieva priekšā.
Šogad Ziemsvētkos, atvērsim sirds durvis Viņam, un tā baudīsim un redzēsim cik
patiesi Viņš ir labs.
Būsim arī pateicīgi, ka Dievs savā žēlastībā gādājis draudzei jaunu ganu, mācītāju
Daini Markovski. Izrādīsim Dievam savu pateicību ne tikvien apmeklējot svētku
dievkalpojumus, bet aizlūdzot un atbalstot savu Dieva doto ganu. Vēlu visiem dzīvot
Kristus mīlestībā un roku rokā kalpot Dievam par godu.
Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus jums vēl jūsu prāvests,
Colvin S. MacPherson.
==============================

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Izvadīti:
Jānis Baumanis
Edvīns Laucis
Ligita Bumbērs
Helmuts Luste
Gunārs Drulle
Elza Ozoliņš
Edvīns Kuks
Arvīds Prūsis
Voldemārs Putniņš
„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 evanģelijs 11:25-26.

==============================
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Jēzū Kristū mīļotā Melburnas Sv.Krusta draudzes valde!
DIEVAM VIENĪGAJAM LAI IR GODS!
Esmu pateicīgs un pārsteigts par draudzes lielo uzticību un avansu, ko neklātienē saņēmu
no Jūsu balsojuma par manu kandidatūru draudzes mācītāja amatam!
Patiesā ticībā uz to Kungu un ar prieku un pazemību pieņemu Jūsu aicinājumu kalpot
Melburnas Svētā Krusta draudzes mācītāja amatā!
Vēl joprojām nespēju ar savu prātu visā pilnībā aptvert šo draudzes lielo uzticību!
Apzinoties šo lielo atbalstu un uzticēšanos man, tādējādi liekot cerības ne tikai uz mani,
bet, galvenais - uz Dievu, esmu pilnībā gatavs jau tagad sākt savu kalpošanu, sirsnībā un
Kristus mīlestībā!
Lai Dievs mums visiem palīdz šajā sagatavošanās laikā, un bagātīgi dod visa veida
gudrību un svētību, lai mēs visi kopā varētu kalpot Dievam par godu un cilvēkiem par
svētību!!!
Vēlreiz liels paldies par visu Jūsu lielo ieguldījumu šajā mācītāja aicināšanas darbā un
sevišķi tev, mīļais brāli Kristū -Kalvi!
Gaidīšu ziņas no Jums par visām lietām, kas ir atkārīgas no manis!
Pacietību, mieru un paļāvību uz Dievu mums visiem vēlot, sirsnībā.
Jūsu māc.Dainis
==============================

Ziemassvētku vēsts!
Ko nespēj atņemt mums neviens.

Skan atkal mīļās Ziemassvētku dziesmas,
Un daudzu sirdīs ienāk svētvakara miers.
Cik daudziem šodien vienādas ir domas –
Vai arī man ir dzimis – Jēzus Bērns?

Draugs apstājies un ieklausies šai Vēstī,
Kas domāta ir tieši tev un man.
Ir sirdī gaisma jāieslēdz šai svētā naktī,
Lai skaļāk Vēsts šī zvanu torņos skan.

Skan atkal visās pasaules malās,
Šī sen gaidītā – Prieka Vēsts:
,,Jums šodien Pestītājs ir dzimis
Dāvida pilsētā Kristus – Tas Kungs!”

Lai Gods ir Dievam augstībā!
Lai slava Pestītājam!
Lai Dzīvais Patiesības Ceļš,
Šai pasaulē mūs vada!

Dzied atkal, un nu jau kuro reizi,
Ka Dievs ir savu Dēlu sūtījis.
Jo pasauli Viņš tik ļoti mīlējis,
Lai tie, kas Viņam tic – dzīvotu!

Draugs, esi drošs un nebīsties!
Jo Dievs ir nācis pasaulē.
Lai paliktu vienmēr pie tevis,
Jo Viņa Vārds – Immanuēls!

Skan atkal vēsts par Dieva Dēlu,
Kurš Patiesības Gaismu atnesis.
Viņš dod un atstāj savu mieru,

Dainis Markovskis
==============================
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,,Jo Viņš dzimis par mums!”
Vissvētāko, visvērtīgāko un reizē vispārsteidzošāko savā dzīvē mēs katrs
saņemam no Dieva rokām kā dāvanu! Reiz Ziemassvētkos – Kristus dzimšanas dienā,
Debesu Tēvs atvēra debesis un dāvāja mums Savu Dēlu, Kurš ienāca šai pasaulē kā Jēzus
Bērns!
Ziemassvētki vienmēr ir ļoti gaidīti un mīļi svētki, kurus gaida gan mazi, gan lieli
ar lielu prieku!
Ziemassvētki mums saistās ar dāvanām, mīlestību un skaistajām Ziemassvētku
dziesmām. Mēs nevaram iedomāties šos Kristus dzimšanas svētkus bez pazīstamā korāļa
,,Klusa nakts, svēta nakts.”
Šīs dziesmas pēdējie vārdi vēl ilgi skan mūsu sirdīs un prātos:
,,Jo Tu dzimis par mums, Jo Tu dzimis par mums.” Kad izskan šie dziesmas pēdējie
vārdi un dziesma izskan, man ir tāda izjūta, ka vēl kaut kam jāturpinās. Parasti
turpinājums ir tāds īpašs svētsvinīgs klusums, kad negribas nekur tūdaļ steigties un skriet,
lai vēl mirkli paildzinātu šo svētās nakts godību.
Patiesībā ar Ziemassvētkiem nekas nebeidzas, bet tikai tā pa īstam sākas. Īstā
Ziemassvētku Vēsts – Dieva mīlestība, kas dāvināta mums!
Vai apzināmies, ka Dieva Dēls mums dots kā mūsu Pestītājs? Vai mēs pazīstam
Viņu? Vai mēs pieņemam Viņu? Vai mēs ticībā sekojam Viņam?
Kristus visu mums ir atklājis un mūsu dēļ piepildījis, jo Viņš ne vien dzimis par
mums, bet miris un augšāmcēlies! Nācis pie mums, lai mēs varētu kopā ar Viņu dzīvot kā
šeit tā arī mūžīgi!
Dievs vēlas, lai mēs ticībā pieņemtu Viņa dāvanu –Prieku, Mieru un Mīlestību,
kas nepazūd – Savu Pestītāju!
Ziemassvētki ir laiks, kad mums ne tikai jācenšas citam citu apdāvināt, bet jāļauj
Dievam mūs apdāvināt un mīlēt. Dievs nekad mums ar savu mīlestību neuzbāžas vai
neskrien pakaļ, bet dod visas lietas tiem, kuri uzticas Viņam visās lietās un vēlas būt kopā
ar Viņu vienmēr!
Kristus ir dzimis par mums, bet Viņš aicina katru no mums veidot īstas un
paliekošas attiecības ar Viņu, lai patiešām svētsvinīgi ar visiem kopā varētu dziedāt: ,,Jo
Tu dzimis par mums, Jo Tu dzimis par mums!”
Lai šo Ziemassvētku mieru un prieku nesam cauri visai mūsu dzīvei!
Lai mums visiem ir svētīgs un piepildīts šis skaistais Kristus dzimšanas laiks un
jaunais Tā Kunga Žēlastības 2011.gads!
Sisrnībā,
Mācītājs Dainis
==============================

TU NEATSTĀSI TO, KO IZREDZĒJIS ESI,
TEV UZTICĒTIES DRĪKST IKVIENS.
TU KATRĀ SIRDĪ MĪLESTĪBU NESI,
UN PIEŅEM VISUS SAVĀ GĀDĪBĀ.
I.Z.
==============================
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
Labvakar mīļie draudzes locekļi!
Šodien jutos kā senos laikos, dievlūdzēju skaits bija pie 120.
Ļoti iespaidīgs bija prāvesta vēsts sprediķī: “nevis es, es un es, bet Tavs prāts lai
notiek!’
Ar šo ļoti cilvēskiski prakstisko pieeju biju jau iepazinies iepriekš. Vispirms sportā un
vadītāja lomās darbā biju iemācījies, ka ir nesalīdzināmi daudz labāk, ka saliekam galvas
kopā un vienojamies. Strīdi, ko šeit dažkārt sauc par debatēm, ved tikai pie sarūgtinājuma
un bezizejas ceļa. Pēc pieredzes draudzē, nācu arī pie slēdziena, ka mums ir daudz
vieglāk izvēlēties, jo zinām, ka viss notiks pēc Dieva prāta. Atmiņā nāk vecas stundentu
dziemas piedziedājums „Latvju dēls no Mētraines, nebāzies tu karietē.”
Šāda vienotība draudzē šodien pilnsapulcē izpaudās pieejā par jaunā mācītāja aicināšanu.
Nebija jāstrīdās vai ir vajadzīgs ¾ balsu vairākums, vai arī pietiek ar vienkāršu (#11.2)
vairākumu; draudze ar vislielāko balss pārākumu vēlējās, lai aicinām mācītāju Daini
Markovski.
Tagad sāksies valdes „techniskais darbs” šo aicinājumu izvest pilnībā. Paldies, ka arī tika
pieņemta valdes proponētā un juridiski pārbaudītā statūtu maiņa, ar vienu piezīmi, ko
proponēja Miltiņa kungs. Tas dod valdei iespēju, izstrādāt detaļas un vienoties ar nākošo
mācītāju par darba noteikumiem.
Saprotams, ka pēc mūsu statūtiem, pilnsapulce apstiprina valdes rīcību (#11.1), vai arī
nomaina valdi.
Ļoti atvainojos sapulces vadītājam, ka ņēmu dalību debatēs par neklātienes balsošanu
#14.11; tas nebija sapulces dienas kārtībā paredzēts #13.2.
Arī ļoti atvainojos, ka neiztulkoju pareizi piederību pie draudzes; #5.1 tikai paredz
draudzes darbības apjomu un nevis piederību #5.2.
Lai turpmāk padarītu lietas pārredzamākas mēs publicēsim draudzes statūtus tīmeklī.
Starplaikā lūdzam nenākt ar iesniegumiem, kuri neatbilst patreizējiem noteikumiem.
Tagad valdei un citiem vadītājiem sāksies „techniskais darbs“.
Pateicību izsaku prāvestam MacPhersonam un visiem darbiniekiem, kuri šo 12 mēnešu
ilgstošo projektu īstenoja. It sevišķi liels paldies Kalvim Jaunalksnim par projekta
vadīšanu! Kalvis vēl joprojām palīdz ar techniskām detaļām, kā vīzas izkārtošanu utt.
Bet tagad uz priekšu: jaunais mācītājs, jau caur darba schēmu, tika iepazīstināts ar
draudzes vēlmēm, kalpot Dievam un ņemt savā paspārnē visu draudzi ar tās dažādībām,
ieskaitot dievkalpojumu noturēšanu arī angļu valodā. Viens no galvenajiem punktiem, ko
arī ierosināja pilnsapulcē, ir kā radīt vidi, lai draudzē piesaistītu visu paaudžu sabiedrību.
Tas saprotams nav atrisināms tikai pievelkot krustiņu; pie tā mums visiem ir jāpiestrādā.
Domāsim kā liela kopīga saime un palīdzēsim mācītājam to īstenot.
Starplaikā, es ar drosmi apliecinu ka “glāze ir vēl pus pilna” un novēlu visiem draudzes
locekļiem piedzīvot:
Gaišus Kristus piedzimšanas svētkus un ticīgu, raženu jauno gadu!!!
Eduards Lēmanis
Draudzes priekšnieks
==============================
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DRAUDZES ĪPAŠUMA PĀRZIŅA ZIŅOJUMS
1. Kā agrāk bija izziņots, sestdien 13. novembrī notika gadskārtējā baznīcas un
apkārtnes uzkopšanas talka. Neskatoties uz to, ka bija paredzēta lietaina diena (līņāja
visu rītu) lēnām ieradās 19 talcinieki/ces. Lietainā laika dēļ, nevarējām lietot
elektriskos darba rīkus. Šoreiz visu darījām ar muskuļu palīdzību. Cītīgi strādājām
līdz pusdienas laikam, kad slapjus un diezgan nogurušus Inese un dāmas mūs
pacienāja ar siltām pusdienām. Neskatoties uz ierobežoto elektrisko darba rīku
lietošanu, padarījām visus iecerētos darbus pielādējot 4cu.m. lielo atkritumu tvertni.
Talkā piedalījās:- Vija un Ints Platači, Mārtiņš Biršs, Arnis Vējiņš, Benita un Aivars
Bruņi, Inese Bērziņa, Ināra un Edgars Ārīši, Ēriks Birzulis un 8 g.v. Astrīda Birzule,
Ilmārs un Viktors Aleksējevi, Imanta (Rūķis) Brants, Melita un Juris Ozoli, Ieva un
Jānis Lazdiņi, Roberts Brenners. Liels paldies visiem drošsirdīgiem palīgiem.
2. Sarunāti elektriķi un izdarīta vajadzīgā 6 mēnešu Emergency Light pārbaude.
3. Sarunāts amatnieks un salabota baznīcas zāles lielās durvīs izlauztā eņģe.
4. Sarunāts amatnieks un virtuves pieliekamajā telpā iebūvēti divi jauni plaukti.
Baznīcas uzturēšana labā kārtībā prasa remonta darbus. Palīgu trūkuma dēļ man tie
jāizdod amatniekiem, kas saistās ar materiālu un darba spēka izdevumiem ($50.00
stundā).
Aivars Bruns
Draudzes īpašumu pārzinis
==============================

DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS
Ar visu to, ka mums nav bijis mācītājs ilgāku laiku un draudzes vecākie noturējuši
dievkalpojumus, dāmas ir bijušas gatavas pasniegt kafiju dievlūdzējiem. Paldies par to
visām. Paldies arī Ausmai Rozītei, kura visus šos gadus, pašaizliedzīgi ziedojusi skaistus
vainagus mūsu kapu svētkos.
Baznīcas tīrīšanas talkā dāmas pasniedza siltas pusdienas. Paldies visiem kas piedalījās
talkā.
Tagad gatavojamies uz svētkiem, lai apsveiktu Latviešu ciema ļaudis istabiņās, kā arī uz
19. decembri, kad baznīcas zālē pēc dievkalpojuma notiks „Ziemassvētku ieskaņa”. Visi
mīļi gaidīti, līdzi ņemami groziņi. Par kafiju, gādāsim mēs.
Vēlu ikvienam no jums gaišus, prieka un svētības pilnus Kristus dzimšanas svētkus.
Inese Bērziņa
Dāmu komitejas priekšniece
==============================

MAZĀS GRUPAS TIKŠANĀS
„Draugu pulciņa” bībeles lasījumi un pārrunas pie G. un A. Rozīšiem
2. McAuley Dr. Rosanna, plkst. 15.00 mēneša pirmajās pirmdienās –
2010. g. 6. decembrī
2011. g. janvārī - brīvdiena
2011. g. 7. februārī
==============================

Draudzes Vēstis

6

Nr. 477

Svētā Krusta draudzes dievkalpojumu kalendārs 2010/11.g.
2010.g. DECEMBRIS
5. decembrī – plkst. 11:00
Adventa otrā svētdiena – dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
19. decembrī – plkst. 11:00
Adventa ceturtā svētdiena – dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
19. decembrī – pēc dievkalpojuma
Sv. Krusta draudzes valdes un dāmu kopas sarīkojums „ZIEMASSVĒTKU IESKAŅĀ”,
baznīcas zālē. Visi mīļi gaidīti. Līdz ņemami groziņi.
21. decembrī – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
24. decembrī – plkst. 15:00 – Sv. Mateja baznīcā Futskrajā
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
24. decembrī – plkst. 18:00
Ziemassvētku priekšvakars – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
25. decembrī – plkst. 10:00
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums (angļu valodā) ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
31. decembrī – plkst. 18:00
Vecgada vakara dievkalpojums ar dievgaldu viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
2011.g. JANVĀRIS
No 2. līdz 8. janvārim
3x3 Saiets Viktorijas alpos – Fols Krīkā
No 9. līdz 15. janvārim
Bērnu nometne Tērvetē
16. janvārī – plkst. 11:00
Epifānijas laika otrā svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
23. janvārī – plkst. 11:00
Epifānijas laika trešā svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
23. janvārī – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
30. janvārī – plkst. 11:00
Epifānijas laika ceturtā svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
2011.g. FEBRUĀRIS
6. februārī – plkst. 11:00
Epifānijas laika piektā svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
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13. februārī – plkst. 11:00
Epifānijas laika sestā svētdiena - dievkalpojums ar dievgaldu
viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
13. februārī – plkst. 14:00
Dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā viesmācītāja Daiņa Markovska vadībā.
20. februārī – plkst. 11:00
Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
27. februārī – plkst. 11:00
Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā.
DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 2010.G. DECEMBRĪ,
2011.G. JANVĀRĪ, FEBRUĀRĪ
Draudzes
vecākie kalpo

Datums

2010.g.decembris
5.
M. Biršs
19.

D. Stils

24.(Futskrajā)

24.

M. Biršs
K.Jaunalksnis

25.

R. Mancs

31.

D. Stils

Apsveicēji

Pies skaņu
pastiprinātāja

Altāri
pušķo

Virtuvē

A. Būmane
I. Lecis
M. Ozola
J. Ozols

I. Lecis

E. Latiša

E. Latiša

J.Ozols

M. Ozola

Dāmu kopa

Z.Ādamsone
G.Ādamsons
V. Platace
I. Platacis
I. Ārīte
E. Ārītis

I. Lecis

Dāmu kopa

***

D. Stils

Dāmu kopa

***

E. Ārītis

I. Ārīte

***

D. Stils

A. Rozīte

A. Rozīte

I. Lecis

A. Būmane

E. Latiša

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

M. Ozola
J. Ozols
Z.Ādamsone
G.Ādamsons
I. Ārīte
E. Ārītis
A. Būmane
I. Lecis

J. Ozols

I. Bērziņa

I. Bērziņa

D. Stils

Z.Ādamsone A. Būmane

E. Ārītis

D. Stils

I. Ārīte

I. Lecis

A. Būmane

D. Stils

M. Ozola
J. Ozols

J. Ozols

E. Latiša

E. Latiša

2011.g.janvāris

16.

M. Biršs

23.

D. Stils

30.

K. Jaunalksnis

Februāris
6.

R. Mancs

13.

M. Biršs

20.

D. Stils

27.

K. Jaunalksnis

Marts
6.

R. Mancs

Z.Ādamsone
G.Ādamsons
A. Būmane
I. Lecis
I. Brants
D. Stils

==============================
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DRAUDZES PALĪDZĪBAS DARBS.
Man šogad jūlijā laimējās apmeklēt Latviju. Es, kopā ar savām vecākām meitām Vairu
un Dailu, piedalījāmies PBLA rīkotajā skolotāju konferencē Rīgā. Būdams Latvijā, es
varēju arī paveikt darbiņus draudzes labā. Draudzes valdes uzdevumā nodevu AUD
$3000 (LVL 1,440) Audžuģimeņu biedrībai.

Audžuģimenes biedrības vadītāja Ilze Golvere ar viņas palīdzi Dzidru

Ilze Golvere sirsnīgi pateicās E. Lēmaņa kungam par draudzes ātro atsaucību uz
Audžģimeņu biedrības lūgumu pēc palīdzības.

Tikšanās ar mācītāju Viesturu Pirro Kuldigā.

Man arī bija iespeja aizbraukt uz Kuldīgu, kur es apsveicu mūsu māsu draudzi Sv.
Katrīnas draudzi, un nodevu viņiem ziedojumu AUD $500 (LVL 240) no Svēta Krusta
draudzes. Mācītājs Viesturs Pirro sirsnīgi pateicās par mūsu ziedoto naudu.
Andris Ziedars
==============================
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CHAIRMAN’S REPORT
Dear members,
Today I felt like back in the old days as the service was attended by approximately
120 church goers.
Notable was Bishop Colin MacPherson’s theme in his sermon: “not I, I and I, but thy will
be done”!
Through experience and leadership training in sport and business I knew how this practical
principle works in everyday’s life. It is much better to come together and profit from each
other’s experience (team unity). Quarrels often disguised as debates only lead to disunity
and embitterment. In the church we have a further advantage knowing that all will happen
according to God’s will; so why not take the more comfortable way forward?
Unity today was impressive in the meeting, when we chose whom to call as our new pastor.
There was no need to debate whether a 2/3 or simple majority (#11.2) was needed as the
congregation overwhelmingly voted to call pastor Dainis Markovskis to be our new
minister.
Now the committee with help from other leaders will attend to technical details needed to
implement the call.
We thank the congregation, empowering implementation by overwhelmingly adopting,
with one small alteration (as proposed by Mr. Miltins) the changes to our Rules of
Association, as proposed by your committee.
My apology goes to the leader of the meeting for me taking part in the debate about voting
by proxy #14.11; that was not in the agenda for the day #13.2.
My humblest apology also, for wrongly interpreting rules for membership; #5.1 deals only
with the region (Victoria) where we operate in but does not restrict membership from other
areas #5.2.
To make it clearer for everyone we shall publish our Rules of Association on the website.
This will ensure that future submissions will be made only in accordance with them.
Now your committee, with the help of other leaders is tackling the task of implementation.
My thanks go to Colin MacPherson and other leaders, who worked hard for twelve months
to bring this task to fruition.
A special thank you goes to Kalvis Jaunalksnis, the project leader. Kalvis continues to
assist also in the implementation.
Now, let’s look to the future: Our new pastor has been fully acquainted with the
congregation’s wishes. In serving God he will also encompass the needs of all ages and
generations. A priority will be resuming services in English. I appeal to everyone to work
towards making us a large happy all encompassing family.
I am very confident that we can look forward to a bright future.
Wishing you to celebrate the birth of our Lord in peace, happiness and with joy!
Enjoy also a prosperous New Year.
Eduards Lemanis.
Chairman
==============================
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Pateicība talciniekiem
Draudzes Vēstu 476 salikšanā un izsūtīšanā piedalījās:
Ausma Balode
Anna Būmane
Miervaldis Balodis
Visvaris Eimanis
Benita Brune
Ilgvars Lecis
Aivars Bruns
Jānis Siliņš
Sirsnīga pateicība visiem talciniekiem.
Valde

Ārkārtas pilnsapulces paziņojum 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 2011. g. 5. februārim
Rasmai Celmai 56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au
Rakstus lūdzu sūtīt kā „word attachment” Paldies.

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

C. MacPherson
***
D. Markovskis
D. Markovskis
E. Lēmanis
A. Bruns
I. Bērziņa
***
***
***
A. Ziedars
***
E. Lēmanis
Valde

SATURA RĀDĪTĀJS
Kristus dzimšanas svētki 2010.
Pārmaiņas draudzes dzīvē
Ziemassvētku vēsts
Jo Viņš dzimis par mums
Draudzes priekšnieka ziņojums
Draudzes īpašumu pārziņa ziņojums
Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums
Mazās grupas tikšanās
Dievkalpojumu kalendārs
Dievkalpojumu dežūras
Draudzes paalīdzības darbs
Ziemassvētku ieskaņa
Chairman’s report
Pateicība talciniekiem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

==============================
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Draudzes darbinieku adreses:
Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz c/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. Vic. 3930.
Latviešu ev. lut.
Svētā Krusta baznīca
Draudzes priekšnieks
E. Lēmanis
Priekšnieka vietnieks un kasieris
A. Ziedars
Dāmu komitejas priekšniece
I. Bērziņa
Biedrzine
Irene Ziedare
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

40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
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
4 Livingstone Court, Mt. Eliza, Vic. 3930
e-pasts: irene.ziedars@gmail.com
40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au
41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au
2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084

Tel. 9836 0119

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: i.silins@bigpond.com
56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152
e-pasts: rasmac@virtual.net.au

Mob. 0419 349 346

Tel. 9877 9403
Mob. 0404 856 511
Tel. 9787 5466
Tel. 9459 0673
Tel. 97875466
Mob. 0409 355 532
Tel. 9877 4842
Tel. 9890 4849
Mob. 0418 520 321
Tel. 9459 8392

Tel. 9764 1468
Tel. 9807 5924
Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006
Mob. 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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