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Nr. 486                             2013.g. aprīlis, maijs, jūnijs. jūlijs 
 

 
,,DZĪVOT KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS GAISMĀ!’’ 

,,Es esmu Alfa un Omega,’’ saka Dievs Kungs, ,,kas ir, bija un nāk, Visuvaldītājs.’’ (Atkl.1:8) 

Jēzū Kristū mīļotie! 

Katram cilvēkam ir savs (ie)sākums un savs noslēgums uz šīs zemes cilvēciskajā miesā. 
Cilvēks ir ceļinieks. Mēs katrs esam ceļā uz mūžību! Laiks nekad nestāv uz vietas.  Šķiet, ka vēl 
pavisam nesen svinējām Kristus dzimšanas piemiņas laiku, un tagad jau pavisam drīz svinēsim (ja 
Dievs tā gribēs?)Svētā Gara – Vasarsvētku dievkalpojumu. 

Mēs esam aizvadījuši, piedzīvojuši un svinējuši vēl vienus mūsu dzīves un Baznīcas gada 
svētkus – Kristus Augšāmcelšanās dienas svētkus! Jā,  mums, – Dieva bērniem, kas tic Kristum un 
seko Viņam, pieder Viņa uzvara un visi Dieva apsolījumi!  

Dievs mums vēl dod šo Viņa žēlastības laiku virs zemes! Tāpēc, šis laiks, ko Dievs mums dod, 
ir jāizmanto tieši tam, lai arī mēs piederētu Kristum, lai arī mēs ikviens, beidzoties mūsu dzīves 
fiziskajai eksistencei, iegūtu jaunu dzīvību Viņā – mūsu Kungā. Laiks ir ierobežots, mēs visi to zinām 
– dzīve var aprauties jebkurā brīdī... Paldies Dievam, ka Viņš ir atstājis skaidrus norādījumus, 
ceļazīmes, pēc kurām atrast Dieva ceļu. 

Mūsu ceļš – tas ir Kristus Pats, un arī ceļa noslēgums – tas ir Kristus Pats. Viņš ir mūsu Alfa 
un Omega, Sākums un Gals, Pirmais un Pēdējais. 

Paļāvība un stipra ticība uz Kristu ir vārti, kas atver Debesis. Un Debesis mums visiem ir 
atvērtas – tās nav vairs jāatver (lai gan paši mēs tās arī nekad nespētu atvērt!), tās nav vairs jāizcīna 
vai jānopelna, jo šeit – ik dienas pie mums – ir Debesu durvis – Kristus. 

Tieši tāpēc – Kristus nopelna dēļ – mēs drīkstam raudzīties nākotnē ar cerībām, jo mēs 
redzam un saprotam, ka mūsu īstā nākotne ir Dievs. To Dievs mums tik bagātīgi ir atklājis – ne lai 
mēs baidītos, bet lai mēs iegūtu drosmi un jaunu spēku dzīvot, ejot kopā ar Kristu pa gaismas ceļu. 
Kristus ir visa noteicējs: jo pēdējais vārds pieder Kristum – ik brīdi, tagad un mūžībā. Viņš ir visa 
noteicējs, Tēvs Viņam ir devis visu varu debesīs un virs zemes. Vai var Dieva bērniem būt vēl lielāks 
prieks? 

Dzīvosim ik brīdi Kristus Augšāmcelšānās gaismā! 
 

Sirsnībā, mācītājs Dainis 
 



Draudzes Vēstis                                   2                                                                         Nr. 486 

 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS 
 

Mīļie draudzes locekļi! 

Esam lūguši un svinējuši kopā vairāk nekā pusgadu, un sākam jau gatavoties uz nākošo pilnsapulci. 

Man priekš jums ir priecīga vēsts, ne jau tik priecīga ko sagaidīsim Lieldienu rītā, bet tomēr! Mūsu 

mācītāju Daini, nupat notikušā sinodē Sidnejā, ievēlēja par ALELDA’s garīgo priekšnieka vietnieku! 

Kas vēl cits notika sinodē? Par to jau referējām svētdien 24. februārī baznīcā pēc dievkalpojuma, bet 

tam lielam vairumam, kas nebija varējuši atnākt es šeit īsumā atreferēšu. 

Sinode tika sasaukta galvenā kārtā, lai noskaidrotu attiecības ar LELBĀL ieskaitot archibīskapu 

Rozīti, jo viena mūsu draudze Kanadā sastāv arī turienes luterāņu apvienībā, kura ir pieņēmusi ļoti 

liberālu nostāju attiecībā uz homoseksuāliem aktiem. 

Prāvests Colvin MacPherson bija archibīskapam izteicis jautājumu vai homoseksuālie akti ir grēks vai nav. Uz 

to prāvests nebija saņēmis skaidru atbildi un viņš norāda, ka archibīskaps neturās pie Dieva vārda. Sinodē šo 

jautājumu plašāk pārrunājām. 

Nezinu vai archibīskaps ir devis skaidru atbildi, jo nav vēl saņemts viņa ziņojums. Siksnas pāris no Brisbanes 

cītīgi protokolēja un pretstatā pārējiem gadiem, protokols laikam būs jau gatavs dažu nedēļu laikā. Tur arī būs 

ievietots ko archibīskaps teicis sinodē. 

Ja drusciņ paskatāmies ārpus apļa, tad atbilde uz augšējo jautājumu, man kā nemācītam ir pavisam skaidra: 

Visas baznīcas atdzīst Dieva vārda autoritāti, kā tā ir izteikta desmit baušlos. Ikkatrs pārkāpums pret šiem 

baušļiem ir grēks. 

Nesen katoļu kardināls Pels, dodoties uz Vatikānu, ziņoja (Herald Sun 23/02/2013), ka homoseksuālie akti 

pārkāpj 6. bausli; tātad tas ir grēks. Amen. 
 

Mums vēl ir vairāk problēmas ar LELBA respektīvi LELBĀL. 

 Prāvests MacPherson ziņo par LELBA teoloģijas nozares vadītāja un LELBĀL padomnieku teoloģiskos 

jautājumos, prāvesta Kārļa Žola personīgo viedokli: „Jā, un vēl, atbildot tieši uz Colvina 

pamatjautājumu, ja man ļauts par to izteikties, man pašam jāsaka, ka uzticīgas, apkārtējiem 

neuzbāzīgas homoseksuālas attiecības es pats neuzskatu par grēku. 

No Colvina rakstītā rodas iespaids, ka tad jau jāsāk jauna diskusija par to, kas vispār ir grēks... Nedomāju, 

ka šādai diskusijai būtu jēga. Protams, ir vienmēr aktuāli jautājumi, par kuriem ir jādomā mūsu Baznīcā, bet 

nereti aiz tiem nepamanām citus jautājumus, kas mums ļoti aktuāli tiek uzdoti tieši šodien. Un nedomāju, 

ka šajos jautājumos kā viens nozīmīgs punkts šobrīd būtu jautājums par homoseksualitāti.  

Izrādās ka mūsu padomnieks, teoloģiskos jautājumos atdzīst ka homoseksuālie gājieni nav grēks? 
 

 LELBĀL draudzes, vairākumā ir Ziemeļamerikā un ko šie „gudrie no rietrumzemes” nolemj, tas mums 

kā mazām māsām ir jāpieņem.  

Atceros savā laikā, karikatūrista Abby Abner teikto „What’s good for General Motors, is good for 

America.” Arī archibīskaps par šādu stāvokli bija noraizējies. 
 

 Augustā ir pieteikta vizitācija no prāvestas Zušēvičkas, archibīskapa vietnieces, un acīm redzot viņa ir 

izredzēta (anointed) nākošā archibīskape. 
 

Kas notiks tālāk? 

Sinodē pierādījās, ka ALELDā nav absolūti nekādas vienotības. Tā kā nekas vēl nav atrisināts. 

Prāvests ir uzņēmies cīnīties tālāk ar Goliātu. 

Lai viņam Dievs un skotu/latviešu senči uz to palīdz. 
 

Patreizējais stāvoklis par abu Melburnas draudžu apvienošanos ir šāds: 

Kā tika norunāts Dāvids Dārziņš ir pagatavojis Saprašanās (MOU) dokumentu un tas ir pieņemts 1. ev. lut. 

draudzes pilnsapulcē. 
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Kad mēs šo dokumentu saņemsim, to caurskatīsim valdē un pēc vienošanās virzīsim tālāk uz mūsu pašu ārpus 

kārtas pilnsapulci. 
 

Mūsu mācītājam pirmā divu gadu uzturēšanas vīza notecēs jūlijā. Valde vienbalsīgi, ar mācītāja akceptu, 

nolēma to pagarināt, ja iespējams, uz nenoteiktu laiku.  Kalvis Jaunalksnis palīdz sazināšanos ar attiecīgām 

iestādēm. Sirsnīgs paldies. 
 

Pie šīs izdevības izsaku sirsnīgu pateicību visiem/sām darbiniekiem/cēm par pūlēm draudzes darbā. 

Kā nelaiķis Zigurds Stils teica: „Darba ir daudz, bet darītāju maz!” 
 

Novēlu visiem piedzīvot skaistu Lieldienu rītu. 
  Eduards Lēmanis 

Draudzes priekšnieks 

 

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

 

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ 
 

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 

 
Erna Lēmanis     19/04/1919 – 29/12/2012 
Ilgvars Kleins     03/05/1927 – 02/03/2013 
Austra Jansons    20/07/1915 – 13/03/2013 

       Ruta Kleins     20/02/1929 – 14/03/2013 
   

---------------------------------------------------------- 

 

KRISTĪTS 

2013.g. 20.janvārī  –  Aiden Eric DODD 
(Vecāki Suzanne Lara Dodd un Matthew Lynton Dodd) 

      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

Dzīvot Kristus augšāmcelšanās gaismā D Markovskis 1 Draudzes nodevas  9 

Priekšnieka ziņojums E  Lēmanis 2-3 Ziedojumi palīdzot mūsu baznīcai A Ziedars 10 

Pārmaiņas draudzes dzīve  3 Dievkalpojuma kalendārs  11 

Damu komitejas ziņojums I Ziedare 4-5 Marketing ziņojums D Samule 12-13 

Visādi jauni izaicinājumie dzīvē A Ziedars 5 Chairman’s report E Lemanis 14 

Dievkalpojuma dežūras  6 Church working bee  14 

Dārza svētki  6 Various new challenges in life A Ziedars 14 

Uzvaras ceļš M Balodis 7-8 Ladies auxilliary I Ziedars 15 

Baznīcas talka K Kasparsons 8 Donations for our church A Ziedars 16 

Baznīcas tīrīšanas dežūres  9 Committee contact details  17 
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DĀMU KOMITEJAS ZIŅOJUMS 
Sv. Krusta baznīca ir mums visiem iemīļota vieta, ne tikai kur pielūgt, slavēt un 

godināt Dievu, bet kur darbā un draudzība satiekamies.  Cik paaudzes ir iesākušas 

savu kristīgo dzīve baznīcā ar kristībām, cik neskaitāmi daudz bērni ir pavadijuši savas 

pirmās bērnudārza dienas „Dainas” bērnudārzā, cik daudz jaunieši ir iesākuši savas 

tautas deju gaitas un draudzības „Ritenītī” un tagad arī videjā paudze dejo „Piektā 

ritenī” un „Sprīdītī”.  Ir notikušas iesvētības, laulības, svinības un bēres.  Proti, neaizmirsīsim ka arī katru 

nedēļu notiek dievkalpojums, kafijas galds, bieži vien referāti, filmu izrādes, sarīkojumi, utt.  Mūsu baznīca ir 

mūsu draudzes un latviešu sabiedrības svarīgs un ievērojams centrs, un mums ir jāpriecājas, ka baznīca un 

telpas tiek regulāri lietotas. 

Bet, kā jau ar visām lietām, pienāk brīdis ka ir šo to jāatjauno, jāatvieto, jāmodernizē, tā lai varam turpināt 

piedāvāt mūsu draudzes locekļiem un latviešu sabiedrībai skaistas un kvalitatīvas telpas.   Šinī sakarā, draudzes 

valde ir pieņemusi lēmumu,  ka baznīcas virtuvi vajadzētu modernizēt, ievietot kārtīgu trauku mazgājamo 

mašīnu, un atjaunot skapīšus – tas viss ir tā lai tiem kas lieto mūsu virtuvi (galvenokārt mūsu pašu dāmas), būtu 

daudz ērtāk un vieglāk veikt virtuves pienākumus.  Plānojam sakārtot virtuvi tā lai lielākos sarīkojumos un 

viesībās, veikli var iekārtot un tad novākt traukus un glāzes.  Ir iecerēts iegādāties trauku mazgājamo mašīnu 

līdzigu kā jau ir DV namā, ciemā un latviešu namā. Nav šaubu ka dāmas kurām jāmazgā daudz traukus par šo 

būs iepriecinātas! 

Dāmu komiteja ziedos līdzekļus virtuves projektam, bet mēs nevaram par visu samaksāt.  Ieguldijums jaunajā 

virtuvē būs aptuveni $25,000.  Draudzes valde ir apsolījusi segt lielu daļu no iekrātiem līdzekļiem.  Jā draudzes 

locekļi vēlās indivīdi papildus atbalstīt virtuves projektu, mēs labprāt pieņemtu ziedojumus.  Saprotu ka mūsu 

draudzē ir tik daudz biedri kuri regulāri ziedo, gan naudā, gan graudā – par šo nevaru beigt brīnīties jo bez jūsu 

nesautīgo devumu, nedz vai baznīca un draudze varētu pastāvēt.  Dažreiz man ir pavisam neērti atkal  prasīt vēl 

no mūsu dāmām kuras jau tik daudz strādā un ziedo. 

Otrais lielais projekts ir dzesināšana/sildīšana baznīcā.  Nesaprotu kas notiek ar Melburnas klimatu, bet man 

šķiet ka vasaras paliek karstākas un ziemas kļūst aukstākas.  Pagājušā ziema bija ievērojami auksta, un mūsu 

dievkalpojumos dievlūdzēji tiešām drebinājās!  Tāpat, šī vasara mūs neatlaidīgi svilina, un baznīcā ir ļoti 

nepatīkams karstums.  Mums ir jāapžēlojās par mūsu ērģelnieku un koristiem kuriem jāsēž augša balkonā kur ir 

vēl trakākas temperatūras!  Draudzes valde ir nolēmusi ievietot lielus „air conditioners” galvenokārt baznīcā, 

bet vienu arī lejas zālē.  Šie aparāti dzesinās un sildinās gaisu tā lai butu patīkami - tikai būs jadarbina īsu laiku 

pirms dievkalpojuma/sarīkojuma.  Domāju ka šis būs liels uzlabojums visiem baznīcas lietotājiem.  

Kamēr runājam par naudām, gribu iesēt domu graudu mūsu draudzes locekļiem.  Vai jums ir 

sagatavots testaments?  Ir ļoti svarīgi ka mēs ik katrs nokārtojam šo dažreiz nepatīkamo un 

kutelīgo lietu, jo tomēr ir labāk ka mēs paši izlemjam kā vēlamies sadalīt savu „mantu” pēc 

aiziešanas.  Ja mirušam nav testaments, tad valdība (parasti State Trustees) pārņem testamentāra 

pienākumus un sadala pēc saviem ieskatiem.  Pieminu šo tēmatu, cerībā ka draudzes locekļi savā 

testamentā atcerēsies viņu draudzi un baznīcu ar atvēlētu ziedojumu.  

Mums stāv priekšā daudz darbi, bet ir arī interesanti laiki.  Pastāv reāla iespēja ka Melburnā eventuāli būs viena 

latviešu luterānu draudze – tas gan būtu brīnišķigi un es personīgi ļoti lūdzu ka tas īstenosies.   
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Nākamais lielais sarīkojums būs „Dārza svētki” svētdien 7. aprilī plkst. 11’os.  Tāpat kā pagājušā gadā, svētki 

notiks gaidu un skautu nometņu vietā „Tērvetē” pie Kilmoras.  Labprāt saņemtu piemērotas mantas „laimes 

akai” (pieaugušiem).  Mantas var atvest uz baznīcu jeb var ar mani sazināties.  Ceru ka visi atradīs laiku 

apmeklēt Dārza svētkus, un baudīt šo dienu brīvā dabā.  Varam sagādāt transportu ar autobusu no ciema un 

baznīcas.  Pieteikties man zvanot mājās 9787 5466 jeb uz mobīlo 0409 355 532. 

Priecīgas lieldienas un Dieva svētība jums visiem. 

Irēne Ziedare 

Dāmu komitejas priekšniece 

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

INFORMĀCIJA 
 

Mācītāja kancelejas stundas Sv.Krusta baznīcā 
 

Katru trešdienu no plkst.12:00 – 14:00 
 

(kā arī vienojoties ar mācītāju – citā laikā) 
=============================================================================== 

Visādi jauni izaicinājumi dzīvē 

Mīļie draudzes locekļi, pirms dažām dienām runāju ilgāku laiku pa telefonu ar Miervaldi Balodi. Kamēr mēs 

runājam, es atcerejos ka es sāku strādāt draudzes valdē tajā gadā kad Miervaldis kļuva par draudzes  

priekšnieku. Es prasiju Miervaldim kurā gadā, un mēs abi domājam ka tas bija 2000. gadā. Esmu tagad bijis 

draudzes valdē daudzus gadus. Domāju ka ir veselīgi šad un tad nomainīt darbiniekus. Šī doma ari attiecās uz 

draudzes valdi.  

Ir laiks draudzei atrast jaunu kasieri ar citu, un varbūt labāku, pieeju šim darbam. Miļie lasītāji, informeju Jūs, 

ka es esmu nolēmis ar šī gada pilnsapulci septembrī vairs nekandidēt uz draudzes valdi. Tā ir lieta par ko esmu 

domājis ilgu laiku, un tā nav bijusi man viegla izšķiršanās. Esmu informejis draudzes priekšnieku Ed Lēmani 

par manu izsķiršanos. 

Darbojoties draudzes valdē ir devis man iespeju strādat ļoti tuvu ar izcilu darbinieku komandu, un es jūtos 

pagodināts ka man ir bijusi šī iespeja. Man nav doma atstāt mūsu draudzi. Varbūt jaunas un interesantas 

iespejas parādīsies. Strādājot kā kasieris es esmu iepazinies personīgi, un daudzkārt rakstiski, ar ļoti daudz 

sirsnīgiem, labsirdīgiem un pašaizliedzīgiem cilvēkiem kas kopā veido mūsu draudzi. Man personīgie 

piedzīvojumi mūsu draudzē rada daudz prieka. 

Sirsnībā 

Andris Ziedars   

Draudzes kasieris 

Īsa piezime no kasiera par elektroniskiem naudas pārvedumiem, 
 

Saņemtas sekojošas iemaksas Latviešu Kredītkooperatīva kontā:- 

1.  18/3/2013 - $150 caur National Bank   2.  20/3/2013 - $150 caur Commonwealth Bank (business) 

No maksājumiem nevaram konstatēt personas kuras šos kārtoja. 

Ja jūs veicat kādu no šiem maksājumiem, ludzu sazināties ar kasieru, Andri Ziedaru. 
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 

2013. g. aprils, maijs, jūnijs, jūlijs 
 

Datums Draudzes 

vecākie kalpo 

Apsveicēji Pie skaņu 

aparāta 

Altāri pušķo Virtuvē 

Aprils      

7. DĀRZU SVĒTKI – plkst 11’os   TĒRVETĒ 

14. D. Stils A Būmane M. Biršs A. Rozītis A.Rozītis 

21. M. Biršs I. Brants T. Pindard G.Pindard G. Pindard 

28. D. Stils M. Biršs E.Ārītis I. Āritis I. Āritis 

Maijs      

5. M. Biršs Z. Ādamsone D. Stils S. Caune I. Ziedare/ 

K. Švarca 

12. D. Stils A. Būmane M. Biršs I. Bērziņa I. Bērziņa 

19. M. Biršs I. Brants T. Pindard E. Latišs G. Pindārd 

26. D. Stils M. Ozols J. Ozols A. Rozītis A, Rozītis 

Jūnijs      

2. M. Biršs I. Ārītis E. Ārītis I. Ārītis I. Ziedare/ 

L. Graudiņa 

9. D. Stils Z. Ādamsone M. Biršs S. Blāķis A. Būmane 

16. M. Biršs I. Brants T.Pindārd A. Bērziņš G. Pindārd 

23. D. Stils M. Ozols J. Ozols I. Bēŗziņa I. Bēŗziņa 

30. M. Biršs D. Stils D. Stils A. Rozītis A. Rozītis 

Jūlijs      

7. D. Stils Z. Ādamsone E. Ārītis E. Latiša I. Ārītis 

14. M. Biršs D. Stils T. Pindard G. Pindard I. Ziedare/ 

L. Drēziņa 

21. D. Stils M. Ozols J. Ozols M. Ozols A. Būmane 

28. M. Biršs I. Brants D. Stils I. Bēŗziņa I, Bērziņa 

Augusts     

4. D. Stils A. Būmane M. Biršs S. Bļāķis I. Ziedare/ 

I. Laucis 
 

Svētdien 7. aprilī plkst. 11os 
 

DĀRZA SVĒTKI VISAI ĢIMENEI 
 

„Tervetē” Skautu un gaidu nometnē pie Kilmoras 
 

*  BBQ pusdienas   *  Sporta spēles  *  Tortes *  Kafija  

*  Vīns/alus  *  Laimes aka *  Tautas dejas * Mūzika 
 

Gaidīsim jūs kuplā skaitā baudīt skaisto rudeņu gada laiku brīvā dabā 
 

Iespējami ka busiņš brauks no latvieša ciema un no baznīcas – lūdzu pieteikties I. Ziedarei 0409 355 532 
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UZVARAS  CEĻŠ 
 

Laikrakstos Austrālijas latvietis un Latvietis pēdējā laikā parādījušies vairāki prāvesta Kolvina Makfersona 

(Colvin MacPherson) apcerējumi. Kristīgā  baznīca, kā pārlaicīgo vērtību glabātāja, šodien turpina izvērsties 

tikai viena iemesla dēļ – tā pieturas pie Dieva vārda vien. Neraugoties uz daudz un dažādām nebūšanām, kuras 

aiziet pat līdz pāvesta krēslam gan Mārtiņa Lutera reformācijas laikā, gan arī šodien sakarā ar bērnu 

izvarošanām, pedofīliju, naudas ”atmazgāšanu” un citiem pārkāpumiem, nemainīgais Kristus vārds un kristīgā 

baznīca jau vairāk kā divi tūkstoši gadu rāda un apgaismo ceļu netikvien rietumu civilizācijai, bet visai pasaulei. 

 

Un tomēr, kā prāv. Kolvins saka: ”Kompromisi, vēlēšanās izpatikt cilvēkiem, būt populāriem un savu 

egoistisko, merkantīlo mērķu apmierināšana, tās ir baltās skudras, kas izgrauž kristīgās baznīcas pamatus līdz tā 

sabrūk”  (LATVIETIS, No 142, 31/01/13 un AL No 3122, 13/02/13). Diemžēl tas notiek netikvien Kanādas, bet 

arī Latvijas ev. lut. baznīcā ārpus Latvijas. 

 

Šie apstākļi satricina kristīgās ticības pamatus arī mūsu, latviešu, draudzēs. Pielāgošanās cilvēku mērķiem un 

sabiedriskai domai, kristīgo ticību padara par tirgus preci un, gluži kā pārtikas lielveikalos, cilvēks sāk meklēt 

lētāko.   

 

Iespējams ka kristīgās ticības atšķaidīšanas mēģīnājumi saistas ar dievlūdzēju sarukumu netikvien latviešu, bet 

visās rietumu baznīcās. Lai to novērstu, pirms kādiem desmit gadiem nodibinājās megabaznīcas, galvenokārt 

ASV, (tajās piedalas pāri par 2000 dievlūdzēju). Tās ir baznīcas ar charismātiskiem mācītājiem, strauju mūziku,  

citiem uzjautrinājumiem un atspirdzinājumiem, ar uzņēmējdarbības struktūrām un  rada dievlūdzējos labsajūtu. 

Nopietnie teologi norāda, ka tādām baznīcām ir vāji pamati un sekla teoloģija, gluži kā līdzībā ar graudu, kurš 

nebija iesēts labā zemē. Daži šo draudžu mācītāji uzvedas itkā viņiem būtu tieša tālruņa līnija ar Dievu. 

 

Latviešu ev. lut. baznīcā gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, pieturas, galvenokārt, pie  tradicionālā veida 

dievkalpojumiem. Neraugoties uz dievlūdzēju skaita samazināšanos, it sevišķi draudzēs ārpus Latvijas, vecākā, 

un, samērā maza daļa vidējā un jaunākā paaudze ir joprojam aktīva gan dievkalpojumos, gan arī dāmu 

komitejās un citos darbos. Vidējās  un jaunākās paaudzes pasivitātei nav viennozīmīgs izskaidrojums  un dažās 

draudzēs izvestās aptaujās nevar konstatēt specifiskus iemeslus šai pasivitātei. 

 

Vai latviešu sabiedrība un, jo sevišķi, draudžu locekļi ir padomājuši, ka draudžu vadībām jārūpējas netikvien 

par mācītāju un diakonu uzturēšanu (daudzi gan darbojas bez kādas, jeb tikai ar minimālu atlīdzību) bet arī par 

draudžu īpašumu, ieskaitot kapsētu, apkopšanu? Bieži vien draudžu locekļu sīkstums un nevienprātība rada 

grūtības draudžu budžetu izpildīšanā. Draudžu darbinieki, ieskaitot kasierus, veic savus uzdevumus bez 

atlīdzības. Lai līdzsvarotu draudzes budžetu, vienā no Austrālijas latviešu ev. lut draudzēm pat uzradās 

jautājums – vai varam atalgot ērģelnieku? Pastāvīgu ērģelnieku atrašana nav viegls uzdevums, bet ja tāds 

atrasts, tad draudzēm viņš piemēroti jāatalgo. Brīvprātīgo darbinieku atrašana kļūst arvien grūtāka. Apstākļi un 

situācijas ir tā mainījušās, ka šisdienas draudzes namturību pat grūti salīdzināt ar to, kāda tā bija pirms 

trīsdesmit gadiem. 

 

Kristīgā ticība neko sliktu nemāca, tā teica kāds  kādreiz aktīvais latviešu draudzes darbinieks. Ne kautkādu 

atšķaidītu ticību un dievbijības trūkumu, bet patieso, kā to prāv. Kolvins raksta laikrakstā LATVIETIS 2013. g. 

7. marta izdevumā No 247, zem virsraksta Dievbijība, citējot Jāņa 3:16-18 Atkārtosim un atcerēsimies to 

vēlreiz: 

 

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. 
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=============================================================================== 

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES 

BAZNĪCAS UZKOPŠANAS  TALKĀ 

sestdien,  2013. gada 13. aprilī plkst. 9.00 

Gaidām kuplu talcinieku atbalstu 
Katra roka palīdzībā padarīs darbus vieglākus, tie nav grūti – baznīcā un zālē izmazgāt 

grīdas, notīrīt logus, noslaucīt putekļus, nomazgāt virtuves piederumus un pagalmā apgriezt krūmājus, izravēt 
nezāles,apgriezt trotuāra maliņas, nokrāsot ārpuses inventāru. 

Kad beigsim, plkst. 12.00 dāmu komiteja pasniegs garšīgas pusdienas. 

Talciniekiem lūdzu pieteikties pie Kārļa Kasparsona tel: 0411 119 848 

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

Turpinājums no 7. lpps. 

 

Kas tic Viņam, netiek tiesāts bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā 

Dēla Vārdam. 

 

Dievbijība aicina visus kristiešus to izvērst praktiski, ar labiem darbiem, jo ir daudz un dažādas iespējas kā 

paplašināt draudžu darbu un to kuplināt ar garīga rakstura sanāksmēm un pārrunām, kā arī  laicīgiem 

sniegumiem. 

 

Lai financiāli nostabilizētu draudžu darbu, katram draudzes loceklim vajadzētu pārdomāt, cik daudz ziedot 

draudžu darbam. Varbūt izsūtīt aicinājumus, cik viņš jeb viņa ziedos draudzei katrā saimniecības gadā ārpus 

draudzes nodevām, kuras vairs nesedz draudžu izdevumus? 

 

Pāri visām lietām, jāpatur prātā, ka kristīgā ticība, neatkarīgi no konfesijām, nedrīkst novirzīties no Kristus 

mācības, kā vienīgās, mūžīgās un nemainīgās patiesības. 

 

Bet viņa vienpadsmit mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie, viņu 

ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās.  

 

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: ”Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par 

mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums 

esmu pavēlējis; un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām”  (Mat.28:16-20) 

 

M. Balodis 

12/03/13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Lūdzu ievērot ka Draudzes Vēstis turpmāk iznāks tikai  

trīs (3) reizes gadā. 

 

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2013. g. 1. jūnijam 

 

Rasmai Celmai 56/62 Fraser Crescent, Wantirna South, 3152 

e-pasts: rasmac@virtual net au 
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Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 2013. gadam 

Datums Baznīcā Pagalmā 

Aprīlis 13. Baznīcas tīrīšanas talka plkst. 9’os 

Aprīlis 27. Deju kopa „5 Ritenis” Deju kopa „5 Ritenis” 

Maijs 11. Ināra Ārītis Edgars Ārītis 

Maijs 25. Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis” 

Jūnijs 8. Bērnudārzs „Daina” Bērnudārzs „Daina” 

Jūnijs 22. Linda Drēziņa Juris Drēziņš 

Jūlijs 6. Benita Bruns Imants Bruns 

Jūlijs 20. Deju kopa „Sprīdītis” Deju kopa „Sprīdītis” 

Augusts 3. Mārtiņš Biršs Mācītājs Dainis 

Augusts 17. Benita Bruns Imants Bruns  

Septembris 7. Deju kopa „5. Ritenis” Deju kopa „5. Ritenis” 

Septembris 21. Ēriks Birzulis Andris Cīrulis 

Oktobris 12. Deju kopa „Ritenītis” Deju kopa „Ritenītis” 

Oktobris 26. Bērnudārzs „Daina” Bērnudārzs „Daina” 

Novembris 9. Baznīcas tīrīšanas talka   plkst 9.00 

Novembris 23. Benita Bruns Imants Bruns 

Decembris 7. Deju kopa „Sprīdītis” Deju kopa „Sprīdītis” 

Decembris 21. Linda Drēziņa Juris Drēziņš 

 

Piezīme: Visi ir mīļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas talkās. 

Baznīcas atslēga atrodas elektrības skaitītāja kastē pie priekšdurvīm 41 Russell St, Surrey Hills. Pēc darba 

beigšanas lūdzu atgriezt atslēgu kastē un ja gadījumā nevarat ierasties norādītās dienās, lūdzu mēģiniet iepriekš 

apmainīties ar kādu citu.  

Tuvāku informāciju:  Karlis Kasparsons 0411 119 848, Inese Berzina  9459 0673 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Draudzes nodevas 
 

2010-2011. gadam  $135 – valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST) 

2011-2012. gadam  $150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (iesk GST) 

2012-2013. gadam  $150 – valsts pensionāriem un studentiem $90 (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 nodevas var iemaksāt tieši draudzes bankas kontā caur  

Latviešu kreditkooperatīva 

BSB:  704 723    ACC NO:  725803 
Lūdzu citējiet jūsu uzvārdu un biedru numuru pie iemaksas norādījuma. 

„Piektais Ritenis” izdancina publiku! 
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Ziedojumi palīdzot mūsu baznīcai. 

Jāatzīstās ka pēdejā laikā es neesmu bieži rakstijis Draudzes Vēstīm. Mīļie 

draudzes locekļi rakstu jums tagad, lai draudzes valdes vārdā, pateiktos Jums par 

ziedojumiem. Draudzes locekļi ir ziedojuši, kapsētas uzturēšanai, baznīcas 

uzturēšanai, draudzes darbam un kafijas galdam. Katrs ziedojums, pat mazākais, 

daudz palīdz un tiek novērtēts. 

Es gribu īpaši pieminēt dažas personas par viņu ziedojumiem. 

1. Nelaiķis Aleksandrs Pētersons vēlejas ziedot savu bēru pūķu naudu par labu draudzei. Draudze sanēma 

$1,830. Sirsnīgi pateicos nelaiķim Aleksandram un Erikai Pētersons. 

2. Roberts Lieknis  ziedoja $500 draudzes darbam. Pateicos tev par tavu lielo un devīgo ziedojumu. 

3. Citi lielāki ziedojumi draudzei ir no;  Austras Jansones, Lonijas Ķēniņas un Astrīdas Kaņepes. 

Klāt pielieku draudzes locekļu sarakstu kas ir ziedojuši draudzei no 2012.g. 1. jūlija līdz 2013.g. 28. februārim;  

 Imanta Brants, Ilga Junge, Erika Petersons, Liesma Aide, Miervaldis un Ausma Balodis, Laimonis un Lidija 

Kikuts, Laima Lindiņš, Visvaris un Rasma Eimaņi, Māris un Aina Kučers, Anna Švalbe, Rita Gelbe, Imants 

Cīrulis (no Latvijas), Zigrida Ādamsons, Andrejs Jurevics, Jadviga Mitrevics, Inese un Zigurds Kaņepe, Lidija 

un Valdis Bergmansons, Kārlis un Ināra Žubeckis, Anna Būmane, Nora Reismanis, Maija Brieska, Kārlis 

Braslis, Osvalds un Skaidrīte Kapteinis, Valija Belūns, Elza Paegle un Asja Bērziņa. 

Sirnīgi pateicos Jums visiem.  

 

Ziedojumi kas parādās kvīšu grāmatās ir viegli pārredzami naudas ziņā. Mums ari ir daudz ziedojumi kuriem 

nevar pielikt naudas vērtību. Cilvēki brīvi ziedo savu laiku, darbu un personīgos līdzekļus tā lai mūsu baznīca 

darbotos. Paldies Jums visiem. Īpaši dāmu komitejas dāmām, pienākās milzīgs paldies par Jūsu darbu un 

pienesumu. Paldies par kafiju, tēju, maizītēm, galdu uzklāšanu, tīrīšanu, trauku mazgāšanu ko Jūs veicat katru 

svetdienu, draudzes labā. Jūsu pienesums pataisa baznīcu par īpašu piedzīvojumu. 

 

Paldies visiem kas naudu anonīmi svētdienās ieliek kollektes šķīvī. Jūs paši zināt kuri Jūs esat. Liels un sirsnīgs 

paldies Jums pienākās no draudzes valdes. Gada laikā saskaitot Jūsu ziedojumus kollektes summa ir ļoti 

ievērojama. Paldies Jums visiem ka Jūs labprātīgi dodat. 

 

Pie reizes ņemu šo iespeju rakstīt Jums vispāreju lūgumu. Draudzes valde ir apstiprinājusi divus projektus; 

pārbūvi baznīcas virtuvei un vēsinātaju/ sildītāju ierīkošanu baznīcā. Kad Jūs lasāt šo rakstu, projekta darbi, 

cerams būs jau sākušies. Projekts maksās ap $37,000 viss kopā. Draudzes valde cer uz Jūsu devīgo atbalstu lai 

palīdzētu financēt šo projektu. Dāmu komiteja ir atlikusi naudu no pagājušā gada sarīkojumiem lai palīdzētu 

financēt pārbūves. Mums tomēr būs vajadzīgi vel līdzekli. Ļoti ceram uz Jūs devīgo atbalstu šo projektu 

realizēšanai. 

 

Andris Ziedars      

Draudzes kasieris. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Visit our website (in both Latvian and English) 

www.svetakrustadraudze.org.au 

http://www.svetakrustadraudze.org.au/
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SVĒTĀ KRUSTA DRAUDZES DIEVKALPOJUMA KALENDĀRS 
2012. g. aprilim, maijam, jūnijam un jūlijam 

 ` 
2013. g. aprīlis 

7. aprīlī – plkst. 11.00 

DĀRZA SVĒTKI TĒRVETĒ!!! 
 

14. aprīlī – plkst. 10.00 dievkalpojums 

21. aprīlī – plkst. 10.00 dievkalpojums 
 

21. aprīlī – plkst. 14.00 

Dievkalpojums Latviešu ciemā 

28. aprīlī – plkst. 10.00 dievkalpojums 

 

2013.g. maijs 

5. maijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 
 

12. maijā – plkst. 10.00 

Mātes-ģimenes dienas dievkalpojums 

19. maijā – plkst. 10.00 Vasarassvētku dievkalpojums 
 

19. maijā – plkst. 14.00 

Vasarassvētku dievkalpojums Latviešu ciemā 

26. maijā – plkst. 10.00 

Trīsvienības dienas svētku dievkalpojums 

2013.g. jūnijs 

2. jūnijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 

9. jūnijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 

Sekos referāts un zupu pusdienas 

16. jūnijā – plkst. 10.00 

Aizvesto piemiņas dievkalpojums 

16. jūnijā – plkst. 14.00 

Dievkalpojums Latviešu ciemā 

23. jūnijs – plkst. 10.00 dievkalpojums 

30. jūnijs – plkst 10.00 dievkalpojums 
 

2013.g. jūlijs 

7. jūlijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 

14. jūlijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 

Sekos referāts un zupu pusdienas 

21. jūlijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 

21. jūlijā – plkst. 14.00 

Dievkalpojums Latviešu ciemā 

28. jūlijā – plkst. 10.00 dievkalpojums 
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MARKETING  ZIŅOJUMS 
 

Mūzika jau ir daļa no baznīcas dzīves.  Kopš 1006.g. kur pa piemēram mūki dziedāja „Gregorian Chants”.  

Baznīcās jau no senien laikiem spēlēja preludes un fuges.  Sekoja ar korāļiem, Bach, Beethoven, Hayden 

kompozicijām. 

 

Šodien Latvijā ievērojamos svētkos kā 14. jūnijā, 18. novembrī, Kalpaka atceres dievkalpojumos un 

Ziemsvētkos skan kori kā arī profesionāli mākslinieki un ērģeļnieki. 

 

Svētā Krusta draudzei bija tā privilēģija, ka 2012.g. dievkalpojumus un sarīkojumus mūsu baznīcā kuplināja 

tiešām profesionāli mākslinieki.  Bija arī trīs sarīkojumi, kuri daudzus gadus nebija bijuši.  Irēnes Ziedares 

vadībā, baznīcas Dāmu kopa palīdzēja organizēt un vadīt: 

1. Baznīcas izbraukumu uz Tērveti 

2. Draudžu dienas Daugavas Vanagu namā 

3. Svētā Krusta baznīcas draudzes Dāmu kopas Pavasara pēcpusdienu Latviešu namā. 

 

Izbraukums uz Tērveti 

Baznīcas izbraukums bija omulīgs.  Garšīgs BBQ, karstvīns, Laimes aka – loterija ziedojumu vākšanai.  

Piedalījās tautas deju kopa, bet arī visi pārējie varēja piedalīties dejošanā.  Arī mācītājs Dainis rādīja savu stilu!  

Irēne un baznīcas Dāmu kopa bija tiešām daudz piestrādājušas.  Paldies!  Bija atbraukuši, apmēram, 80 cilvēki. 

 

Draudžu dienas Daugavas Vanagu namā 

Draudžu dienas vadīja māctītājs Dainis, un prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) referēja.  Dienu 

iesākot, bija klusuma brīdis, kad aizlūdzām par mācītāju Māru Saulīti.  Dāmas atkal pacienāja mūs ar garšīgām 

pusdienām.  Pēc referātiem sadalījamies nelielās grupās, lai parrunātu par referātos dzirdēto un citiem garīgās 

dzīves jautājumiem.  Ja kādam kaut kas bija neskaidrs, prāvests Makfersons bija tūlīt klāt ar bībeli, un atrisināja 

pēc vajadzības mūsu jautājumus.  Sestdien Draudžu Dienās piedalījās apmēram 80 cilvēki, bet svētdien – 

dievkalpojumā Svētā Krusta baznīcā bija apmēram 90 cilvēki. 

 

Dāmu komitejas rīkotā Pavasara pēcpusdiena Latviešu namā 

Zāle bija pilna!  Dāmas centās, un bija garšīgs aukstais galds.  Galda dekorācijas bija labi pārdomātas, to 

paveica Ivete Pindard.  Bija interesanti priekšnesumi.  Tautas dejas, kur arī skatītāji varēja piedalīties.  Petrasa 

Nestecka ansamblis izpildīja jaukas latviešu dziesmas.  Sekoja soprāna Aleksandras Fladas (Alexandra Flood) 

priekšnesums ar operas dziesmām, viņu uz klavierēm pavadīja Sebastians Krūmiņš.  Mūs visus pārsteidza 

Aleksandras skaistā balss!  Visi jutās omulīgi un negribēja iet mājās.  Pateicībā par lielo darbu, Irēnei Ziedarei 

pasniedza tulpes. 

 

18. novembra Valsts svētku dievkalpojums 

Man bija liela laime, kad varēju sarunāt divus augstas klases vijolniekus no Melburnas Filharmonijas orķestra.  

Viens bija Peter Fellin (norvēģis), otrs Iša Vasermans (Isha Wasserman), kurš dzimis Latvijā un mācijies Emīla 

Dārziņa mūzikas vidusskolā kopā ar tagad pasaulslaveno vijolnieki Gidonu Krēmeru.  Iesākoties 

dievkalpojumam, viņš nostājās priekšā pie altāra un nospēlēja latviešu tautas dziesmu – šūpuļdziesmu, kuru 

viņam esot dziedājusi māte.  Koncerts turpinājās, un abi vijolnieki balkonā spēlēja Baha skaņdarbu, bet 

nobeigumā Massenet Meditāciju.  Tas bija tiešām kaut kas īpašs! 
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Ziemassvētku ieskaņas koncerts 2012.g. 16. decembrī 

Ieskaņas koncerts vienmēr ir vislabāk apmeklētākais:  ģimenes ar bērniem un vecvecākiem.  Tas ir koncerts, 

kurā tika daudz jauniešus var redzēt baznīcā.  Šogad man arī bija liela laime sagatavot tik labu koncertu, jo bija 

vairāki dalībnieki, kuri mācās savā nozarē mūziku kā profesiju – profesionāli mākslinieki.  Sebastians Krūmiņš 

ļoti piestrādāja, lai koncertam būtu labs līmenis. 

Tagad mums pazīstamā Aleksandra Flada (Alexandra Flood) kuplināja mūsu koncertu, kā arī Dāvis Markovskis 

(mācītāja Daiņa dēls), kurš ciemojās pie mums.  Viņš studē pašlaik vokālajā nodaļā Rīgas Jāņa Mediņa mūzikas 

koledžā. 

Latviešu jaunieši tiešām arī progresējuši savos profesionālos mūzikas līmeņos.  Mūsu baznīcas koris kā vienmēr 

kuplināja mūs ar piemērotām dziesmām Smalkā kunga vadībā.  Svētos rakstus lasīja Elīna Ziedare, Iveta 

Samule un Kristīne Saulīte. 

Pēc koncerta baznīcas zālē mūs sagaidīja galdi, uz kuriem saliktas maizītes, kūkas un pat klinģeris ko ziedoja 

Zigurds Švīkulis.  Bērniem bija savs galds, kuru iekārtoju piemērotu bērniem.  Bija arī klauns, kas no baloniem 

taisija bērniem zvēriņus.  Bērni bija ļoti apmierināti.  Baznīcā bija apm150 cilvēki. 

Pateicībā korim un Dāmu komitejai tika pasniegta katram viena balta roze ar egles zariņu.  Irēne par lielo darbu 

– ziedu pušķis.  Draudzes priekšnieks E. Lēmanis pateicās par ilggadīgo lielo darbu kā baznīcas mantas 

pārvaldnieka, kā arī ilggadīgam baznīcas valdes loceklim – Aivaram Brunam.   

Vēlos izteikt pateicību Irēnei Ziedarei un Dāmu komitejai par lielo darbu un sadarbību.  Tāpat mūsu 

ērgeļniekam, kas mūs vienmēr iepriecina ar zvanu skaņām, ieejot baznīcā, kār arī pēc mācītāja Daiņa sprediķa, 

meditācijas mūzika, kad pārdomājam par sprediķi un Dieva vārdu.   

Beidzot pateicība mūsu mācītājam Dainim Markovskim, kurš klusītiņām vienmēr ir ar mums visām, kad vajag 

palīdzību. 

Šogad daudz baznīcas locekļi ziedoja naudu loterijai. No kopīgās naudas varēja salikt 11 Ziemassvētku loterijas.  

Ziedotāji bija:  Skaidrīte Caune, Ilga Kurle, Ilze Šterna, Nora Žubecka, Aina Kučera, Māra Lezdkalna, Silvija 

Freiverte, Asja Bērziņa, Brigita Muške, Ināra Zubecka, Valija Crawford, Ilona Misa, Māŗtiņš Biršs, Eduards 

Lēmanis.  Paldies. 

 

„Mūza” koncerts baznīcā 2012.g. 30. decembrī 

Man bija liels prieks, kad mūzikas ansamblis „Mūza” vēlējās koncertēt mūsu baznīcā.  Viņi piedalījās Adelaides 

Kultūras dienās, spēlējot baznīcā, kā arī viņiem bija pašiem savs koncerts.  Visi četri mūziķi ir Latvijas 

nacionālās Operas mākslinieki.  Mūsu baznīcā viņi spēlēja Baha, Vivaldi skaņdarbus un mūsu Emīla Dārziņa 

„Melanholisko valsi”.  Citēju Smalkā kungu:  „Aranžējums bija lielisks, un tikai četri spēja to, ko parasti spēlē 

orķestris; uzvedums bija vērtīgs un interesants.” 

Vēlos pateikties Irēne Ziedarei un Dāmām par sadarbošanos un uzņēmību.  Arī mūsu ērģēlnieks vienmēr mums 

dod kvalitatīvu sniegumu, un pēc mācītāja Daiņa sprediķa ir tiešām skaisti dzirdēt viņa interpretāciju 

meditācijas laikā. Loti svarīgi ir klausīties bagātu mūzikas izpratni un tieši tanī pašā laikā just Dieva klātbūtni. 

 

2012.g. 23. decembrī baznīčā piedalījās dievkalpojumā arhibīskaps Rozītis.  Bija ļoti informatīvs sprediķis, un 

pēc dievkalpojuma baznīcas zālē kafijs galds.  Vakarā valde ielūdza arhibīskapu uz vakariņām „Old England” 

hotelī, kur neformāli varējām pārrunāt dažas svarīgas lietas. 

Dzintra Samule 

Marketing vadītāja 
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CHAIRMAN’S REPORT 
 

Dear members, 

 

Greetings; time flies and we already are getting ready for the feast of the lamb. 

 

Some good news: our minister Dainis was appointed as the dean's spiritual deputy at LELBAL at the recent 

Sinod in Sydney. 

 

The Sinod, apart from daily matters, mainly dealt with a disagreement between us and LELBAL, about the 

authority of God’s word. 

 

No resolution was reached, but our dean Colvin MacPherson has undertaken to continue the good fight. 

 

Our pastor’s visa expires in a few months and the Committee unanimously resolved to seek an extension. 

 

Humble apologies:   it has not been possible for me to advance the case for services in English or a mixed language.    

There may be many factors for this.   I firmly believe, that in order to advance God’s word, this should be an urgent 

priority.  All Lutheran congregations, mainly of German origin, have achieved prosperity by adopting English.   Let us not 

succumb;  at present we still have the resources! 

Please let me know if you will be in a working party to achieve it!   

 

I wish you a blessed Easter as you view the trees behind the large cross window in the church! 

 

Eduards Lemanis,  Chairman 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLEASE HELP WITH OUR CHURCH WORKING BEE 
Saturday 13th April 2013 at 9.00am 

 

Every helping hand will be appreciated 
The proposed jobs are not difficult – church and hall general cleaning, 

some garden maintenanace and painting of outdoor areas. 
When we finish, at 12.00 noon, the ladies committee will serve lunch. 

 

Please register your intention with Karlis Kasparsons 0411 119 848 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Various new challenges in life. 

Dear congregation members, some days previously, I had a long telephone conversation with Miervaldis Balodis. 

Whilst we were chatting, I remembered that I started working in the church council the year Miervaldis first became 

council chairman. I asked Miervaldis which year that was, and we both think it was 2000. I have now been a council 

member for many years. I think it is healthy to occasionally change some workers. This thought also applies to the church 

council.  

I think it is time for the congregation to find a new treasurer with a different and hopefully better approach to the 

job. Dear readers, I inform you, that I have decided to not seek re-election to the church council after the September 

AGM. It is a decision I have thought about for a long time, and it is a decision that I have not taken lightly. I have 

informed the chairman, Ed Lemanis, of this. 

Working in the church council has given me the opportunity to work very closely with a great team of  people, 

about which I feel honoured and privileged. I do not have any intention of leaving our church. Maybe new and interesting 

opportunities will arise. Working as the treasurer I have got to know personally, and through much written 
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communication, many sincere, selfless and generous people who make up our congregation. The personal experiences I 

have had in our congregation have given me great joy. 

Sincerely,         Andris Ziedars,   Church treasurer 

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

A brief note from the Treasurer about EFT transfers. 

The following amounts have been paid into the Latvian Credit Co-operative Account 

1.  18/3/2013 - $150 through NAB         2.  20/3/2013 $150  through Commonwealth Business Bank 

We have not been able to identify who made these payments. 

If you have made either of these payments, please contact the Treasurer, Andris Ziedars. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LADIES AUXILLIARY 

Our church is a very special place for our members and latvian society in general.  Many generations 

of toddlers have started their schooling at „Daina” playgroup, umpteen numbers of teenagers began 

folk dancing with Ritenītis, moving then to Piektais Ritenis and Sprīdītis.  The church has seen many 

christenings, confirmations, weddings, celebrations, funerals, concerts, functions, not to mention the regular church 

services every Sunday.  Our church is the heart of our congregation, a place where we gather with our family and friends 

to praise and worship God.   

As with all things that get used constantly, there comes a time when a building needs a bit of rejuvenation,  The Church 

council has resolved to upgrade the present kitchen facilities to include a commercial dishwasher, new storage areas and 

stainless steel benches.  For all those who spend hours hand washing and drying dishes and glasses after a function, this 

will be good news indeed.  Estimated cost of the kitchen project is around $25,000.  The Ladies Auxilliary will contribute 

a significant amount to this project, however, the church council will pay the difference.  If any members would like to 

individually contribute towards the renovation, donations are gratefully accepted. 

Another big investment is the proposed installation of heating and cooling systems in the church and hall.  This will 

certainly make the church a much more pleasant place, regardless of the temperature outside!   

As you can see, there are many changes on the horizon, and amongst these is also the possibility of having one united 

latvian lutheran congregation in Melbourne.  Discussions have been held between the two congregations and it is hopeful 

we can achieve a good outcome.   

Just a thought, but have you prepared a will?  It is important that we broach this seemingly unpleasant task.  

Surely it is better that you decide how you wish to divide your belongings and assets, rather than court 

appointed government trustees, who will distribute assets according to how they see fit.  I urge you to take 

positive action and sort out your affairs in a timely manner.  I also encourage you to consider leaving a 

donation to the church in your will, which would be much appreciated. 

Our next function is the excursion to Tērvete, the latvian scout and guide camp near Kilmore.  „Dārza svētki” will be held 

on Sunday 7th April 2013. You will be able to buy BBQ lunch, wine, beer, tortes, coffee as well as partake in the bazaar 

lottery.  We are hoping to have a friendly game of volley ball after a short open-air service starting at 11am.  Light 

entertainment and folk dancing is also planned.  Come along, bring your whole family for a great relaxing day out and 

enjoy the beautiful autumn weather.  Donations for bazaar or offers of help are welcome.  Language is no barrier!!!  

Please get in touch with me on 0409 355 532 if you would like to attend and/or help out. 

Have a lovely Easter and may God be with you every day in every way.     Irene Ziedars
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Donations helping our church 

Dear church members, I am writing to you on behalf of the church council, to say thank 

you for your donations. You have donated towards;  the upkeep of the cemetery, upkeep 

of the church, church work in general and towards the refreshments provided after 

church services. Every donation, even the smallest, helps significantly and is 

appreciated. 

I want to especially mention some people for their donations. 

1. Aleksandris Petersons’ (deceased) wish was to donate his funeral flower money to the church. The 

church received $1,830 in memory of Aleksandrs. Thank you kindly to Aleksandrs and to Erika 

Petersons. 

2. Roberts Lieknis for his donation of $500 towards church work. Thank you very much for your generous 

and significant donation. 

3. Other larger donations to the church; Austra Jansons, Lonija Kenins and Astrida Kanepe. 

 

The following is a list of people who have also donated from 1
st
 July 2012 to 28th February 2013. 

Imanta Brants, Ilga Junge, Erika Petersons, Liesma Aide, Miervaldis un Ausma Balodis, Laimonis and Lidija 

Kikuts, Laima Lindins, Visvaris and Rasma Eimani, Maris and Aina Kucers, Anna Svalbe, Rita Gelbe, Imants 

Cirulis (from Latvia), Zigrida Adamsons, Andrejs Jurevics, Jadviga Mitrevics, Inese and Zigurds Kanepe, Lidija 

and Valdis Bergmansons,  Karlis and Inara Zubeckis, Anna Bumane, Nora Reismanis, Maija Brieska, Karlis 

Braslis, Osvalds un Skaidrite Kapteinis,  Valija Beluns, Elza Paegle un Asja Berzina. 

Thank you kindly to all of you. 

Donations through the church receipt books are easy to quantify. We also have a great many donations that 

cannot be quantified. People freely provide their time, effort and personal resources in order that our church can 

function. Thank you to all of you. The ladies guild, especially deserve a very special thank you for your effort 

and contribution. Thank you for the coffee, tea, sandwiches, setting up, cleaning and washing up that you do 

every Sunday.  Your efforts make the church experience special. 

Thank you to everyone who on Sundays anonymously puts money in the offering plate. You know who you are. 

A big and sincere thank you from the church council. Over the year your offerings add up to a very significant 

amount of money. Thank you to all of you for freely giving. 

I also take this opportunity to put out a general request. The church council has approved two projects; 

renovation work of the kitchen and installation of heaters/ air conditioners in the church. As you read this, work 

on the projects may have commenced. The projects will cost around $37,000 altogether. The church council is 

appealing for your generous support to help finance these projects. The ladies guild has set aside some monies 

from last year’s functions in order to help with the renovations. We will need more funds though. We are very 

hopeful of your generous support so as to help turn these projects into reality.   

Andris Ziedars    

Treasurer 
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Draudzes darbinieku adrese/Committee contact details: 
 

Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz   c/- 4 Livingstone Court. Mt Eliza Vic 3930 

 

Latviešu ev. lut. 
Svētā Krusta baznīca 

 

40 Warrigal Rd,  Surrey Hills, Vic  3127 
 

Tel.   9836 0119 

Draudzes valde: 

Māc. Dainis Markovskis 
 
 

7b Chester Street,  Surrey Hills Vic  3127 
e-pasts: dainis.marko@gmail.com  

Tel     9890 5797 
Mob   0409 148 821 

Draudzes priekšnieks  
Eduards Lēmanis 
 

1 Eustace Street,  Blackburn Vic 3130 
e-pasts: belmanis@bigpond.com   

Tel     9877 9403 
Mob   0404 856 511 

Priekšnieka vietnieks un 
kasieris  Andris Ziedars 
 

4 Livingstone Court,  Mt. Eliza Vic 3930 
e-pasts: aziedars@gmail.com 

Tel     9787 5466 
Mob   0425 863 090 

Biedrzine/Dāmu komitejas 
priekšniece 
Irēne Ziedare 

4 Livingstone Court,  Mt Eliza  Vic  3930 
e-pasts: irene.ziedars@gmail.com 

Tel     97875466 
Mob   0409 355 532 

Valdes loceklis 
Miervaldis Balodis 
 

40 Stanley Grove,  Blackburn  Vic  3130 
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au 

Tel     9877 4842 

Kapsētas  pārzinis  
Gunārs Rozītis 
 

2 McAuley Drive,  Rosanna  Vic  3084 Tel     9459 8392 

Administrācija 
Kārlis Kasparsons 
 

8 Melaleuca Ave, Lwr Templestowe Vic 3107 
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au 

 
Mob   0411 119 848 

Marketing 
Dzintra Samule 
 

3/106 Brown St,  Heidelberg   Vic  3084 Tel     9457 1340 
Mob   0411 375 834 

Valdes locekle 
Inese Bērziņa 
 

121 Mountain View Pde, Rosanna  Vic  3084 
e-pasts :ineseberzins01@iprimus.com.au  

Tel     9459 0673 
 

Kapsēta pārziņa palīgs 
Juris Lēmanis 

3 Cochrane Avenue, Mentone  Vic  3194 Mob  0487 177 488 

Sekretāre un pārstāve  
Valda Jefimova 
 

48 Mantung Crescent, Rowville  Vic  3178 
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au 

Tel     9764 1468 

Draudzes vecākie: 
 

Martiņš Biršs 
 
 

214 Jasper Road, Bentleigh  Vic  3204 
e-pasts: martinbirss@live.com 

Tel     9563 9685 
Mob   0407 685 006 

Dagmāra Stils 4 Gilbert Court,  Mt Waverley  Vic  3149 
e-pasts: dstils@netbay.com.au 

Tel     9807 5924 

 

Draudzes Vēstis – redakcija 

Draudzes Vēstu izdevēja  
Irēne Ziedare 
 

4 Livingstone Crt, Mt  Eliza  Vic  3930 
e-pasts : irene.ziedars@gmail.com  

Tel     9787 5466 
Mob   0409 355 532 

Redakcijas locekle  
Rasma Celma 

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

Tel   9887 0806 
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