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SVĒTAIS GARS VASARSVĒTKOS, BAZNĪCĀ UN TAVĀ IKDIENĀ! 
      
     Kļūst siltāks un bērni ārā skrien.  Vai kādreiz esat vērojuši, kā viŋi spēlējas? Ja viŋi atrodas spēļu laukumā, ap 
kuru nav sētas, bērni turas kopā, šūpuļu un citu spēļmantiŋu tuvumā.  Ja viŋi atrodas spēļu laukumā, ap kuru ir sēta, 



tie skrien uz visām pusēm – līdz pat sētas malām.  Šķiet, ka bez sētas tie īsti nezin, kur viŋiem atļauts skriet, kur nē. 
Viŋi instinktīvi baidās un ierobežo sev brīvu kustību. 
     Kad kristieši sāk runāt par Svēto Garu, mūsu pirmā reakcija ir kā bērniem, kas atrodas svešā teritorijā, ap kuru 
nav saredzama sēta.  Instinktīvi pulcējamies tur, kur viss liekas drošāk.  Kādreiz tas nozīmē, ka ierobežojam paša 
Gara darbību.  Esam gatavi domāt un runāt par Dievu Tēvu, Radītāju.  Tas ir mīļš un tuvs mūsu dvēselēm.  Dieva 
Dēls, Jēzus Kristus arī mums nav svešs.  Kādreiz pat jābrīnās, cik brīvi runājam par Viŋu. Bet kad sākam runāt par 
Svēto Garu?  Izliekas, ka viens pēc otra dodamies atpakaļ arvien šaurākā, it kā drošākā vietā, lai tik nebūtu jāriskē 
pazust teoloģisko vārdu plašumā un nesaprotamo jēdzienu purvā.   
     Bet vai tā patiesi jādara? Vai ir tik grūti izprast šo Trīsvienības trešo personu, par ko Jēzus daudz runāja Jāŋa 
evaņģēlijā: “Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās visu, ko es jums 
esmu sacījis.”  (Jāŋa ev. 14:26)   Svētais Gars darbojās Baznīcā un katrā kristīgā cilvēkā.  Par Baznīcas svētumu un 
izpratni rets kāds teologs tik dziļi un patiesi rakstījis kā Dr. theol. Edgars Rumba. Citēju no viŋa pētījuma: Baznīca: 

„Baznīcas svētumu nenosaka viŋas locekļu spējas vai īpašības, bet svētais Dievs, kas ar Svēto Garu draudzi sapulcina un 
vieno savā svētajā Dēlā Kristū.   Vecās Derības vārdi: „Tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam, tevi  Tas Kungs, 

tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viŋam piederi no visām tautām,“   
(V Mozus 7:6)  ir attiecināmi uz baznīcu tādā nozīmē, ka arī viŋas svētums atkarīgs no Dieva gribas un darbības.  Baznīca ir 
svēta tādēļ, ka Dievs to ir  izredzējis un  tā ir Dieva  jeb Kristus baznīca.  Ne svinīgās kulta norises, ne dievlūdzēju svētcere, 
ne svētbildes, ne vīraks, ne cienījamās gadsimtu tradicijas dara draudzi svētu, bet tas Dievs, kas pavēlējis: „Esiet svēti, jo Es 

esmu svēts.“  (3. Mozus 11:44; I Pēt. 1:16).   
Šo svētumu un svētību cilvēki nevar baznīcai pēc patikas pielikt vai atŋemt, to viŋai piešķir pats Dievs, kas dzīvo un darbojas 

savu ļaužu vidū, jo baznīca ir Dieva mājoklis pie cilvēkiem, lai tie būtu Viŋa ļaudis.“  (Jŋ. Atkl. gr. 21:3).” 
     Cik svētīti un svētīgi vārdi šim laikam.  Pēdējā laika cīņas par to, kā izprast Baznīcas būtību un sūtību 
nodarbina daudzus. Ko šodien teiktu mums šis vīrs, mācītājs, profesors un dzejnieks, Edgars Rumba, kas 
izsūtījumā mira pirms 75 gadiem 39 gadu vecumā.  Viņa pāragrā aiziešana bija liels zaudējums visai mūsu tautai. 
Baznīcas vēsturē nav daudz tādu, bet arī viņi atgādinātu, ka Baznīcas darbam jāturpinās no paaudzes uz paaudzi.  
     Mēs vēl šodien esam daļa no tās Baznīcas, kas piedzima pirms vairāk kā 2000 gadiem.  Par to brīnumu pilno 
notikumu varam lasīt Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā, bet neapstāsimies ar 2. nodaļu.  Visu grāmatu caurstrāvo 
Dieva Svētā Gara darbība!  Svētais Gars ļaudis sargā, vada un no tiem izveido drošsirdīgu, patiesu un svētu baznīcu, 
kas dodas arvien tālāk plašā pasaulē. Pavisam agriem kristiešiem nebija laika domāt, vai viŋi pietiekami piemēroti 
tik svarīgam darbam. Viŋi bija kā ārsti, kas atraduši pretpoti visļaunākai slimībai, kas plosījusi cilvēci. Viŋiem bija 
jādalās ar šīm vislabākajām ziŋām par Jēzu Kristu.  Svētā Gara vadītas, viŋu dzīves tika pārvērstas. Svētdarītājs Gars 
bija aicinājis, un viŋi nevarēja neatsaukties. 
      Tas bija toreiz, kad baznīca piedzima, kad viss bija tik jauns un katra ticība tik apbrīnojami īsta un patiesa.  Kā 
nu tagad ir ar manu un tavu ikdienu?  Kaut katrā dienā mēs spētu saņemt un tālāk sniegt kādu no Svētā Gara 

augļiem!  Kā apustulis Pāvils rakstīja, starp tiem ir: „mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, 
lēnprātība, savaldība.“  (Gal. 5:22)   Bet pirms viņš uzskaita brīnišķīgās Svētā Gara dāvanas, Pāvils mūs brīdina: 

“Dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Jo miesa iekāro pretēji Garam, bet Gars – pretēji miesai.  Tādēļ ka tie 
abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat.  Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības.  Miesas darbi ir skaidri 
redzami, tie ir: netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, 
nesaticība, šķēlniecība, skaudrība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas…”  
     Tamlīdzīgas lietas. Jāpadomā katram par sevi, par to kā dzīvojam, kā izvēlamies starp tik daudzām ‘lietām’ vai 
‘augļiem’, ko kāds piedāvā tik strauji mainīgā pasaulē.  Baznīca aicina ienākt, piedzīvot ne tikai paša Dieva 
klātesamību, bet citu ticīgo brāļu un māsu tuvumu. Kopā lūdzot iegūstam gudrību un spēku vispirms atpazīt tos  
‘miesas darbus’, kas kādreiz ļoti kārdinoši, un tad tiem pretoties! Ne ar tukšiem vārdiem, bet ar Svētā Gara augļu 
pilnām, svētlaimīgām,  svētītām dzīvēm!  Tās top par  visspēcīgākajām lieciniecēm, cik patiess ir Kristus žēlastības 
un mīlestības spēks un cik spēcīga spēj būt Baznīca, kuŗas galva ir pats Kristus.  
      Svētais Gars vēl dzīvu dara katru, kas tam ļauj vadīt.  Kad Tu savā draudzē liecini, ka tev kāds ir piedevis, vai, 
kad esi Tu kādam piedevis Kristus žēlastības spēkā!  Tad Svētā Gara liesmas top spožākas! Kad Tu citu priekšā 
pateicies, jo zini, ka Dievs ir atbildējis uz tavām un citu brāļu un māsu lūgšanām un ir tas spēks, kas pat tavā nespēkā 



varens parādās!  Tad Svētā Gara liesmas top redzamākas! Kad Tu izmisušai dvēselei liecini: ir cerība, vienmēr, ir 
cerība! Un liecini - Kristus ir cietis, miris, nāvi uzvarējis Augšamcelšanās brīnumā par katru, kas tic pat tik daudz, 
cik liels ir sinepju graudiņš?   Tad Svētā Gara liesmas top arvien spēcīgākas!   
     LELBāL plenārsēde notiks no 25. līdz 29. jūnijam Rīgā.  Lūdzu, lūdziet par mums.  LELBāL Virsvaldes 
locekle, mūsu draudzes priekšniece Sandra Kalve būs klāt, arī es. Dieva svētītais nelaiķis māc. prof. Edgars Rumba 
bija arī dzejnieks! LELBāL atklāšanas dievkalpojumā atskanēs vismaz viena dziesma, kuŗai viņš devis vārdus. Tos 
nedrīkstam aizmirst šajā laikā, plenārsēdē, visas Baznīcas dzīvē.  Viņš atgādina:  

Uz Dieva klintīm augsti celta, Stāv Kristus draudzes svētā pils.  
Tās torņi laistās tīrā zeltā, Jumts spīd un mirdz kā debess zils; Tās sienas, pērļu izrotātas,  
No dzīviem, svētiem akmeņiem, Ar sidrabu un zeltu klātas No Dieva gaismas atvariem. 

 

Tur mazo bērniņu sauc vārdā Un jaunatne dod liecību, Tur augstā mīlestības kārtā  
Ved līgavainis līgavu; Tur slāpstošam un izsalkušam Dievs bagātīgu galdu klāj,  

Un dzīves cīņā nogurušam Tur beidzot visi ceļi stāj. 
 

Tur gadu gaitā cilšu ciltis No tuvienes un tālienies Kā zvaigžņu pulks, kā jūŗas smiltis  
Tam Kungam pateicību nes Par pestīšanas mantu lielo, Par žēlastības dāvanām;  

Un Dievs tas Kungs tur katru mielo Ar Gara baudām svētīgām!  
  
     Pateiksimies Viņam!  Lūgsim Viņa svētību Baznīcai, Latvijai, mūsu draudzei un katrai mūsu ģimenei un ikdienas 
stundai!  Uzdrīkstēsimies.  Dosimies mazliet tālāk plašā ticības laukumā.  Varam droši iet, ap to nav sētu, jo tās 
robežas sargā pats Svētais Gars – Tas, no kura piedzima tava baznīca un tevī tava ticība.  Jēzus mācīja: „Patiesi, 
patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības... kas no miesas dzimis, ir 
miesa, un kas no Gara dzimis, ir gars.“  (Jāŋa ev. 3:3,6)  Svētais Gars - Dievs tevī – un tavā baznīcā, kas to uztura 
un svētī ar saviem bagātīgiem Gara augļiem; Svētais Gars, kas tevi sargā, liek zināt, ko darīt un kā lūgt.  
 
     No sirds novēlu jums katram skaistu, pārdomu un Dieva brīnumu svētītu vasaru!  Baznīca nav vasaras 
atvaļinājumā,  tā aicina jums lūgt un kopā doties pateicībā Viņam par visiem un visu, kas mums 
piešķirts!   
Jūsu mācītāja,  
+ Lauma 
 

 
 

Thoughts for the Day of Pentecost and quiet summer hours 



 

With quotes from Henri J. M. Nouwen‘s book Making All Things New. 
 

     The author of this book once noticed a very scared student sitting alone in the school’s fireplace room.  This 
amazing Christian and truly remarkable professor noticed. It was just a brief encounter, and the student at that 
time did not even recognize him, but his kindness was never forgotten.  He stopped, asked a few questions, then 
smiled and encouraged the student not to be afraid, for everyone at the school truly is absolutely interested in 
each student’s success.  No one more than the professors.  He also addressed the fear he must have heard before 
and shared that the school makes no mistakes accepting its students.  Good luck, he said, grow into the blessings 
you receive and will share. 

      Growth is so essential in everyone’s spiritual life.  As Henri J. M. Nouwen wrote:  “Our spiritual life is the gift 
of the Holy Spirit, who lifts us up into the kingdom of God’s love…A spiritual life requires human effort.  The forces that 
keep pulling us back into a worry-filled life are far from easy to overcome.  ”How hard it is, “Jesus exclaims, “…to enter the 
kingdom of God!”  (Mark 10:23) From all I said about our worried, over-filled lives, it is clear that we are usually surrounded 
by so much inner and outer noise that it is hard to truly heart our God when he is speaking to us...Thus our lives become 
absurd.  In the word absurd we find the Latin word surdus, which means “deaf.”  
     If I once knew that, I had forgotten.  Perhaps like so many of us, we forget what we once learned in school.  
Thought about all our amazing young people, graduating and heading to schools of higher learning.  May they 

never, ever stop longing to learn more!  May we also remember what we might once have known, that: “A 
spiritual life requires discipline because we need to learn to listen to God, who constantly speaks but whom we seldom heart.  
When, however, we learn to listen, our lives become obedient lives.  The word obedient comes from the Latin word audire, 
which means “listening.”  
   The professor mirrored this teaching that day long ago, ‘listening’ with his heart, for the student hardly spoke a 
word.  This summer, may you find a way to be alone, at least fo 
r short, sacred periods of time.  As Nouwen said: “Without solitude it is virtually impossible to live a spiritual life.  Solitude 
begins with a time and place for God, and him alone…Jesus says, “Go to your private room and, when you have shut your door, 
pray to your Father who is in that secret place.” (Mt. 6:6)  When you were a child, surely you had a secret place?  Not so 
much to hide, but to be alone with your thoughts or prayers?  This summer may you find a place like that to be 
alone with God.  And then?    
     In the quiet moments learn once more about all the gifts of the Holy Spirit, because, as Nouwen reminds us: 
“The discipline of solitude does not stand alone.  It is intimately relationed to the discipline of community.  Community as discipline 
is the effort to create a free and empty space among people where together we can practice true obedience…it may sound strange to 
speak of community as discipline, but without discipline community becomes a “Soft” word, referring more to a safe, homey, and 
exclusive place than to the space where new life can be received and brought to its fullness…TO create space for God among us 
requir3es the constant recognition of the Spirit of God in each other…Friendship, marriage, family, religious life, and every other 
form of community is solitude greeting solitude, spirit speaking to spirit, and heart calling to heart…Thus all forms of life together 
can become ways to reveal to each other the real presence of God in our midst…The discipline of community makes us persons; that 
is, people who are sounding through to each other (the Latin word personare means “sounding through”) a truth, a beauty, and a 
love which is greater, fuller, and richer than we ourselves can grasp.  In true community we are windows constantly offering each other 
new views on the mystery of God’s presence in our lives.”    
     What a beautiful definition of what Christ’s body of believers, gathered together as one, holy Church, truly 
share.  The Holy Spirit was given to all who opened themselves up to this amazing power that first Pentecost.  
They were ‘afire’!  Made alive by the cleansing power of the Spirit, even as the Holy Spirit’s flames brought down 
barriers!  ‘Ashes’ were left where walls between people once stood.  As you perhaps sit alongside a campfire or 
gaze upon a candle in an outdoor worship service, may you sense the power of light created by flames that once 
signaled the birth of the Church we so love and seek not to preserve, but to always  ‘make alive’ in the name of 

the Spirit of God.  I conclude with the words Nouwen wrote at the end of his book:  “ When we remain attentive to 
this divine presence, we will be led always deeper into the kingdom.  There, to our joyful surprise, we will discover that all things 
are being made new.”    



Praying your summer is blessed with many moments of solitude  and time shared within your families, 
communities, and our congregation  as we become ‘windows’  

that open for one another.   In His love, your pastor, + Lauma 
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D I E V K A L P O J U M I   UN   C I T I   N O T I K U M I 
(visu regulārie dievkalpojumi sākas 10:00 no rīta) 

 
3. jūnijā 10:00 “Name Tag Sunday” svētdienas rīta lūgšana ārā abās valodās.  Seko draudzes  

pikniks!     
A worship service will be held in the Church garden, weather permitting,   at 10:00 in 
both languages. The service will be followed by a picnic. There will be activities for 
the children, a barbecue, and plenty of fun for all!   

 
 
7. jūnijā Pensionāru biedrības saiets 11:00. 
8. un 9. jūnijā Mūsu draudzes „Māras tirgus!“  Our annual Church rummage sale will be held on 

Friday, June 8th and Saturday, June 9th.   
10. jūnijā mūsu draudzes laju vadīts dievkalpojums. 
13. jūnijā 5:00 vakarā!  Garīgās pārrunu grupas sanāksme dievnamā!  Visi aicināti! 

14. jūnijā 7:00 vakarā   Aizvesto piemiņas svētbrīdis pie pieminekļa pie Latviešu nama. 
      

17. jūnijā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu.    

Worship service in English.  
24. jūnijā  dievkalpojums Jāņa Kristītāja dienā,vada māc. Ojārs Freimanis. 

 
No 25. līdz 29. jūnijam Rīgā notiks LELBāL Virsvaldes plenārsēde.  To sasauc + Lauma.   

Piedalīsies LELBāL Virsvaldes locekle, mūsu draudzes priekšniece Sandra Kalve.  

  Aicinu lūgt par mūsu Baznīcu un visu mūsu tautu.   



Ja esat Rīgā, aicinām  piedalīties Plenārsēdes atklāšanas dievkalpojumā,   

pirmdien, 25. jūnijā, 10:00, Anglikāņu Sv. Pestītāja dievnamā, Anglikāņu iela 2. 

Aicinām arī uz Plenārsēdes noslēguma dievkalpojumu piektdien, 29. jūnijā, 15:00 Sv. Pētera baznīcā. 

LELBāL arī aicina uz īpašu dievkalpojumu/koncertu  sakarā ar Latvijas simtgadi: “Dievs dziesma man un latvju 

tautai!”   Tas notiks sestdien, 30. jūnijā, 20:00 Anglikāņu Sv. Pestītāja dievnamā, Anglikāņu iela 2.  Lūdzam visus, 

visus apmeklēt kopējos dievkalpojumus un aicināt citus!  Lai Dievs svētī mūsu plenārsēdi, dievkalpojumus un latvju 

tautu, pulcējoties Dziesmu un Deju Svētkos! 

 
1. jūlijā dievkalpojums nenotiek. 
8. jūlijā dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
15. jūlijā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu. 

English worship service with Holy Communion. 
No 15. jūlija līdz 28. jūlijam  +Lauma mācīs Gaŗezerā.   Vajadzības gadījumā lūdz zvanīt 

414-421-3934 vai  414-241-4752.  Var arī  rakstīt pastorlauma@gmail.com 

 

22. jūlijā dievkalpojums 
29. jūlijā dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu.  
5. augustā dievkalpojums 
12. augustā dievkalpojums ar dievgaldu. 
19. augustā dievkalpojums angļu valodā ar dievgaldu.    

English worship service with Holy Communion 
26. augustā  11:00  Kapu svētku Viskonsīnas piemiņas kapsētā.   
 

 
 

2. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu. 
4. septembrī 7:00  draudzes padomes sēde. 
6. septembrī 11:00 Pensionāru biedrības saiets dievnama lejas 

telpās. 
9. septembrī dievkalpojums ar dievgaldu un  Plkv. Oskara Kalpaka 

skolas iesākums. 
    

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

TO HELP YOU PLAN! 
 

 

On June 3rd   we will gather in our Church garden at 10:00 for our “Name Tag Sunday” morning 
worship/prayers in both languages. Our annual picnic will follow with a barbecue, children’s 

activities and great fun! 
  

June 17th is Father’s Day!  Let us come together and worship our Heavenly Father and thank Him 
for our fathers (and other family members!)  

Our worship will be in English.  There will be children’s homily and Eucharist. 
 

July 15th,  10:00 worship will be in English with Eucharist. 
 

August 19st there will be a service in English at 10:00 in the morning. 
 
 

mailto:pastorlauma@gmail.com


MŪSU IEVĒTĪTIE DRAUDZES LOCEKĻI!  
MAY GOD BLESS OUR CONFIRMED CHURCH MEMBERS: 

 
Ava Lauzums un Eric Gama  

 

 
 

They were confirmed on May 20, 2018 in our Church.  All of us congratulate both of them 
and their family members!  May our Lord continue to bless their lives as you faithfully follow 
our Lord Jesus Christ and share your gifts and talents by serving Him!  We are so proud of 

both of you and rejoice that you chose to allow us to share in your faith journey! 
 

…O people, the Lord has told you what is good, 
    and this is what he requires of you: 

to do what is right, to love mercy, 
                    and to walk humbly with your God.  (Micah 6:8) 

 
No sirds jūs apsveicam un  Dieva pateicamies par jums un jūsu ģimenēm. 

Dievs lai jūs svētī un Labais Gans Jēzus lai tālāk vada! 
 

„Jēzus teica: „Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat 
augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit manā vārdā,  

Viņš jums dos.  Tā ir mana pavēle: Lai jūs cits citu mīlētu! „ (Jāņa ev. 15: 16 - 17) 
 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 

 
 
Draudze pateicībā un priekā apsveic 80 gadus Dieva svētītu, 
enerģētisko un visiem mīļo Ainu Ventu! 
Ar 80 rozēm, kuŗai katrai līdzi nāca vismaz viena lūgšana, lai 
Dievs turpina svētīt un iedvesmot mūsu  
altāŗa daiļotāju.  Katrs viņas ziedu veidojums nes godu un 
slavu Dievam!   
 
Daudz, daudz Dievs svētības un Kristus mīlestības! 

 



A P S V E I C A M !   
 

 
 Šī gada 29. maijā Līva Kalve  

 

“Marquette” Universitātē ieguva  
 “Master of Science in Speech Pathology and 

Audiology  
with a Bilingual English-Spanish specialization.”  

Summa cum laude 
No sirds apsveicam ar tik lielu sasniegumu!   

Šogad rudenī Līva sāks strādāt kā “Bilingual speech 
language pathologist” Milvoku publisko skolu 

sistēmā! 
 Lai Dievs svētī un turpina iedvesmot. 

No sirds apsveicam viņu un visu Kalves ģimeni!   
 

 
Vidusskolu šogad beidz un uz universitātēm tālāk 

dodās: 
 

Kiril Lauzums 

Agate Māgura 

Miķelis Reynolds 

Matīss Sīka 

Max Sommers 

Ūve Strautmane 

 
Ik ceļš, kas ved uz kalna galu, Caur skolas sētu allaž ies; 

Ik auglis, ko es dzīvē dalu, No skolas sēklas ienācies. 
  Ikviena cēla, augsta dziņa,  
No sīkas saknes izaug viņa. 

 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 

 
Draudzes Vēstis šoreiz aizkavējas, lūdzu dalieties ar informāciju par nākošajiem notikumiem ar tiem, kuŗiem 

nav e-pasta. 
 The Church Bulletin will not reach our members without email in time for some of the upcoming events.  

Please share this information with those you know! 
«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 



 
 

 
S Ē R U   Z I Ņ A S 

 
 

Mīlestība mūžīga Nešķir mirušos no dzīviem; Tie, kas viņu sirdī slēdz,  
Kļūst par Dieva bērniem brīviem: Kas gan spētu izšķirt mūs, Mīlestībā vienotus? 

 
VOLDEMĀRS RUDMANIS 

 

dzimis 1926. gada 16. jūlijā 
miris 2018. gada 8. februārī 

 

Pēc Voldemāra sēro abas meitas, Ināra un Anita.  Sēro arī Ināras vīrs un citi piederīgie, draugi, un draudzes 
locekļi.  Voldemārs ilgus gadus kalpoja draudzes padomē, tad kā draudzes saimnieks.  Viņš bija leģionārs un 
mīlēja savu dzimteni.  Viņš bija gādīgs tēvs un uzticīgs Daugavas Vanags.  Viņu ilgi pieminēsim ar pateicību 

par viņa kalpošanu un darbu! Viņš patiešām mums paliks piemiņā un kopā ilgi varēsim dalīties atmiņās.   
Lai Kristus miers dziedina sērotāju sirdis.  

 

AGRIS LAPIŅŠ 
 

dzimis 1938. gada 29. aprīlī 
miris 2018. gada 13. februārī 

 

Izsakām līdzjūtību aizgājēja meitai Julia ar viņas vīru Danielu un mazdēlu Dāvidu. 
  Lūgšanās esam ar viņa brāli, Dr. Eduardu Vuciņu, kas kopā ar sievu un bērniem pateicas par brālim 

piešķirto žēlastību un spēku.  Agŗa mīļotā sieva Karen mira pirms viņa.   
Paturām visu ģimeni lūgšanās un novēlam Kristus mieru un ticības spēku. 

 

BIRUTA “Ruta” KREIŠMANE 
 

dzimusi Darkevics 
 

dzimusi 1923. gada 15. sugustā 
mirusi 2018. gada 20. februārī 

 
Mīlestībā pieminot savu mammiņu, pēc Birutas sēro  dēli Jānis un Juris.  Jo sevišķi izjustā pateicībā sēro 
mazbērni Māra, Pēteris un Maija.  Viņi visu nokārtoja, lai izvadītu savu mīļo Omu.  Viņu arī piemin Jāņa 

sieva Melissa, kura ļoti daudz palīdzēja Rutai no tālienes.  Mēs draudzes locekļi ar cieņu viņu pieminām un 
pateicamies, ka Dievs Rutu bija svētījis ar tik labu ģimeni un piederīgiem.  Māras vīrs  Ērik un Pēteŗa sieva 

http://www.faithclipart.com/image/modern-cross-art.html


Molly bija liels atbalsts.  Dievs svētīja Rutu ar četriem mazmazbērniem!  Ruta ar vīru Andreju bija Milvoku 
latviešu nama sirds!  Ruta arī kalpoja draudzē, jo sevišķi dāmu komitejā.  Viņas Dievs vārda lasījumi 

dievkalpojumos paliks dārgā atmiņā visai draudzei!  Lai Dievs dāvina sirds mieru visiem sērotājiem tuvumā 
un tālumā. Dievam pateicamies par šo mīļo cilvēku! 

 

ELZA BLATS 
 

dzimusi Rumpis 
 

dzimusi 1921. gada 23. martā 
mirusi 2018. gada 6. aprīlī 

 

Ar pateicību Dievam par tik gaŗu, svētīgu mūžu, sēro meitas Māra un Baiba, kas ļoti bieži bija klāt pie mātes 
un sagādāja viņai lielu prieku!  Elza Blats daudz adīja, tamborēja, piedalījās Tautību svētkos (“Folk Fair”) ar 
saviem rokdarbiem, cimdiem, segām.  Viņa nekad nesūdzējās, bet centās saskatīt Dieva svētību katras dienas 

notikumos.  Lai viņam paldies par viņas kalpošanu.  Kristus miers lai ir un paliek ar visiem, kas viņu ar 
pateicību pieminēs. 

 

   GAIDA AULIS 
 

dzimusi Dimza 
 

dzimusi 1926. gada 22. novembrī 
mirusi 2018. gada 29. aprīlī 

 

Dziļā mīlestībā sēro dēls  Ervīns ar sievu Nancy,  mazbērni Caroline, 
Kristine un Gus, kā arī ģimenes piederīgie, draugi un draudzes locekļi. 

Gaida ilgus gadus kopā ar savu mīļoto vīru Gunti,  bija ārkārtīgi aktīva, sirsnīga daļa no visas Milvoku 
latviešu sabiedrības un draudzes dzīves. Viņai bija īpašas dāvanas, ar kuŗām dalījās, izveidojot brīnišķīgus 

ziedu sakārtojumus mūsu altārim. Par viņu pēdējos gados Evanstonā uzticīgi un ar lielu mīlestību gādāja dēls 
ar ģimeni. 

 

MAIJA RADZIŅA 
 

dzimusi Rumpētere 
 
 

dzimusi 1932. gada 21. oktobrī 
mirusi 2018. gada 1. maijā 

 

Dziļā mīlestībā sēro Maijas meitas Ruta, Inese un Daina, Dainas vīrs Rūdis, mazdēli Olafs un Severīns, 
brālēns māc. Visvaldis Rumpēteris ar Hildu, citi piederīgie un draugi, arī mūsu draudzes locekļi.  Maija 

daudz, jo daudz kalpoja mūsu draudzē!  Viņa dibināja draudzes Samariešu kopu un ilgus gadus to vadīja.  
Viņa vadīja draudzes grāmatu galdu un mācīja latviešu skolā.  Viņa bija Gaidu vadītāja!  Viņa no sevis daudz 
atdeva, vienmēr ļoti patiesā ticības pazemībā un ar lielu atbildības sajūtu.  Viņa tā mīlēja savu ģimeni!  Mēs 

no sirds Dievam pateicamies, ka par viņu tik brīnišķīgi gādāja visi, un pēdējos gados, 
 jo sevišķi Daina un Rūdis. Lai Kristus kalpam miers un salda dusa un lai visai ģimenei Augšāmcelšanās 

cerība pavada domās un lūgšanās. 
 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 

Mūžības ziedošos dārzos, dvēsele  ilgojās būt:  
mūžības ziedošos dārzos kur Tavu tuvumu jūt.” 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 



 
United Way Giving 
 
United Way has added our congregation, Latvian Lutheran Holy Trinity church of Milwaukee as a 
registered charitable organization.  
This means that if your employer participates in the United Way annual campaign, you may now 
designate your employer matched / shared donation or automatically deducted pretax donations from 
your paycheck be sent directly to our congregation. For more information contact your employers HR or 
payroll department or visit www.unitedway.org/get-involved/ways-to-give/workplace-campaign 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
DEŽURANTI UN PĒRMINDERI 

 
3. jūnijā Dainis Sīka, Miķelis Abuls Valdis Kaugars 
10. jūnijā  Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Pēteris Burğelis 
14. jūnijā (7:00)   Kārlis Rudzītis  
17. jūnijā  Vitauts Beldavs, Laura Beldava  Dave Steingart 
24. jūnijā  Andris Jaunbērziņš, Zīle Rudzīte Māris Rūķis 
8. jūlijā  Edvīns Erkmanis, Ginta Ose Valdis Kaugars 
15. jūlijā   Andrejs Junge, Monika Veldre  Dave Steingart   
22. jūlijā   Kaija Zušēvica, Ivars Zušēvics                       Pēteris Burğelis   
29. jūlijā   Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks Kārlis Rudzītis 
5. augustā  Aina Venta, Māra Rītere Māris Rūķis   
12. augustā Vitauts Beldavs, Laura Beldava Valdis Kaugars 
19. augustā  Andrejs Junge, Monika Veldre Dave Steingart 
26. augustā  Dainis Sīka, Miķelis Abuls Pēteris Burğelis 
2. septembrī Ginta Ose, Ēriks Krūmiņš Kārlis Rudzītis 
9. septembrī Edvīns Erkmanis, Andris Jaunbērziņš, Māris Rūķis 
 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 

 
Šis un Tas - Šur un Tur 

 
June 17 - 2:00pm at Sunset Playhouse we will see "Any Number Can Die" 
July 21 - 7:30pm at Music by the Lake we will hear baritone Nathan Junn with Chicago Philharmonic 
singing "An Evening of Love Songs" 
Tickets will be ordered by Brigita Apals 2 weeks PRIOR to performance.  If interested, please contact 
Brigita at 262-642-4305.  All are welcome! 
 

«»»««»»««»»««»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««»»««» 
 

Aina Venta sirsnīgi pateicas draudzei par dzimšanas dienas 
atzīmēšanu un apsveikšanu ar rozēm. 

 

Paldies! 

https://www.unitedway.org/get-involved/ways-to-give/workplace-campaign


 



Daugavas Vanagu ziņas 
 
Svētdien, 11. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcējās Milvoku Sv. Trīsvienības baznīcas telpās, lai 
godinātu mūsu 2. pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus, kā arī pieminētu Latvijas 
atbrīvošanas kara varoni, pulkvedi Oskaru Kalpaku. Dievkalpojumu vadīja archibīskape Lauma 
Zušēvica, savā sprediķī pieminot Latvijas karavīrus kuri bija gatavi atdot visu par savu Tēvzemi, gan 
pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 1918. gadā, gan otrā pasaules kara laikā. Goda sardzi gādāja 
korporāciju pārstāvji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēc dievkalpojuma sekoja siltās pusdienas baznīcas lejas telpās ar Milvoku Daugavas Vanagu 
apvienības priekšnieka Andra Kursieša ievadvārdiem. Viņš īsumā paskaidroja, kāpēc 16. marts tiek 
svinēts kā Latviešu leģionāru atceres diena un beidza ar aicinājumu godināt mūsu kritušos un vēl dzīvus 
palikušos Latviešu leģiona karavīrus – mūsu Latvijas brīvības cīnītājus. Visiem klātesošajiem bijušajiem 
karavīriem tika pasniegti ziedi. 
 

************ 
DV ASV 2018. g. delegātu sapulce notika Milvokos, 20. - 22. aprīlī. Milvoku apvienību kā delegāti 
pārstāvēja Lauris Rožkalns un Vincents Dindzāns, un Vanadžu salidojumā Kaija Petrovska. Kā zemes 
valdes locekļi piedalījās Milvoku DV apvienības biedri Andris Kursietis, Ildze Rudzīte un Ivars 
Zušēvics. Liels paldies visiem Milvoku sabiedrības locekļiem, kuri ziedoja ilgas stundas, lai palīdzētu 
rīkot sapulci un kuri gādāja par sabraukušo viesu ērtību. 
 
Nedēļas nogales pasākumi sākās ar DV ASV zemes valdes sēdi piektdienas rītā, kurā locekļi pārrunāja 
un balsoja par saņemtiem atbalsta lūgumiem, un apsprieda jautājumus, kurus bija paredzēts virzīt 
pārrunām delegātu sapulcē. Zemes valdes slēgtā sēdē tika pieņemti lēmumi par apbalvojumu 
piešķiršanu. 
 
Piektdienas pēcpusdienā tika noturēts Vanadžu salidojums. DV ASV vanadžu priekšniece Līga Nutere 
ziņoja par padarīto kopš pēdējā salidojuma. Tika paveikti 3 galvenie projekti – atbalsts Latvijas 
Okupācijas muzeja programmai “Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju”, kur vanadžu ziedojums 
palīdzēja segt ceļa izmaksas skolēniem no lauku skolām muzeja apmeklējumam. Otrs lielais projekts 
bija Daugavas Vanagu kalendāra izdošana, ko pagājušogad uzņēmās vanadzes. Tas pirmo reizi tika 



izdots krāsās, ar DV biedriem un labvēļiem tautastērpos, un izpelnījās lielu atsaucību – tikai izplatīti 
vairāk kā 500 kalendāri. Trešais projekts bija Daugavas Vanagu biedru - leģionāru un gaisa izpalīgu 
sveikšana Leģionāru dienā. Katrs saņēma speciāli izgatavotu apsveikuma kartiņu no DV ASV Vanadžu 
priekšnieces un tad katra apvienība apsveica savus leģionārus atsevišķi. Tālāk salidojumu vanadzes 
turpināja ar nākotnes projektu apspriešanu. Vanadzes turpinās atbalstīt skolēnus Latvijas Okupācijas 
muzeja apmeklēšanai. Tiks turpināta arī kalendāra izdošana. Pēc sekmīgās leģionāru apsveikšanas 
akcijas vanadzes nolēma to turpināt katru gadu. Šī gada apsveikums plānots kā individuāls apsveikums 
un dzīves stāstu pierakstīšana no dzīvi palikušajiem leģionāriem. Pie dažādiem jautājumiem tika 
apspriesta simtgades akcija – motociklu/mašīnu/citu braucamo ceļojums pa dažādām ASV vietām – 
akcija “100+ jūdzes Latvijai”. DV ASV vanadzes aicināja arī DV Kanādas grupu pievienoties ar “100+ 
km Latvijai”. Akcija norisināsies visu sezonu līdz 18. novembrim, aicinot jebkuru interesentu piedalīties 
braucienos ar Latvijas un simtgades karogiem, kas tiks apvienoti vienā simtgades kartē. Vanadzes gādās 
par simtgades karogu izgatavošanu. Akcijas dalībnieki tiks aicināti ziedot DV ASV simtgades projektam 
“Ziedosim 100” – ziedosim $100 uz 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šogad tika rīkotas DV ASV vanadžu priekšnieces vēlēšanas, jo iepriekšējais 2 gadu termiņš bija 
beidzies. Atkārtoti šai amatā tika ievēlēta Līga Nutere. 
 
Salidojuma noslēgumā visi nodziedāja “Daugav’s abas malas”.  
 
Piektdienas vakarā, baznīcā, notika sapulces atklāšanas akts, kurā piedalījās goda viesi Ilmārs Breidaks, 
Latvijas Republikas vēstnieka vietnieks ASV, Pēteris Blumbergs, ALA valdes priekšsēdis, Gunta 
Reynolds, DV Kanādas valdes priekšsēde, un Dzintra Eglītis, DV Kanādas Vanadžu priekšniece. Akts 
sākās ar dievkalpojumu kuru vadīja mācītājs Dags Demandts no Mineapoles (DV Milvoku apvienības 
biedrs). Dievkalpojumā piedalījās Čikāgas Vīru Koris un trompetists Dr. Benjāmiņš Aļļe. Pēc 
dievkalpojuma sekoja sapulces rīcības komitejas priekšsēdes Ildzes Rudzītes oficiālā sapulces atklāšana, 
DV ASV priekšnieka Andra Kursieša ievads, I. Breidaka uzruna, un apsveikumi no goda viesiem. 
Čikāgas Vīru Koris ar diriģentu Māru Vārpu, un trompetists B. Aļļe sniedza brīnišķīgu koncertu, kas 
tika uzņemts ar ilgiem aplausiem. Sekoja saviesīgs vakars baznīcas lejas telpās. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DV ASV delegātu sapulce sākās sestdienas rītā, un nākošajās divās dienās delegāti pārrunāja iepriekšējā 
gada notikumus, kā arī plānoja nākotnes darbību. Aprūpes darbs Latvijā turpināsies kā līdz šim, bet 
delegāti arī atzina vajadzību turpināt atbalstīt vietējos (ASV) latviešu jauniešus, un ar tādu nolūku 
nobalsoja paaugstināt vairākās kategorijās stipendijas, kuras DV ASV piešķir  jauniešiem, kuri vēlās 
apmeklēt vasaras vidusskolas un sagatavošanas skolas jeb ceļot uz Latviju caur ALA programmām 
“Sveika, Latvija!” un “Heritage Latvia”. Tika uzstādīta nākotnes vīzijas komisija ar uzdevumu izstrādāt 
plānus DV ASV darbībai nākotnē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šogad izbeidzās DV ASV priekšnieka mandāts, kā arī zemes valdes locekļu mandāti. Ar aklamāciju kā 
DV ASV priekšnieku uz nākošiem diviem gadiem tika pārvēlēts Andris Kursietis, kurš vada DV ASV 
kopš 2014. gada.  Zemes valdē darbosies Līga Nutere (DV ASV Vanadžu priekšniece), Zigurds Rīders, 
Gunārs Kancs, Nora Ceriņa, Ivars Zušēvics, Ildze Rudzīte, Imants Kalniņš un Astra Iesalnieks, kuri visi 
darbojās valdē iepriekšējos gados, kā arī jaunievēlētais valdes loceklis mācītājs Dags Demandts.  
Ilggadīgais valdes loceklis, sporta nozares vadītājs Jānis Jansons nekandidēja; priekšnieks Andris 
Kursietis sirsnīgi pateicās viņam par visu, ko viņš ir paveicis, darbojoties visus šos gadus kā valdes 
loceklis. Kā DV Centrālās Valdes locekļi no DV ASV tika ievēlēti Andris Kursietis un Līga Nutere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestdienas vakarā pēc sapulces pārrunām,  delegāti un viesi pulcējās Latviešu Namā uz saviesīgu 
vakaru, kurš sākās ar muzikālu uzvedumu “EVITA” (adaptācija), Rosemarie Kursietes režijā. Bez 
pazīstamām dziesmām, auditoriju arī uzjautrināja violes solo (Kristians Brusubārdis, ar tēva Ernesta 



Brusubārda III klavieru pavadījumu) un tango dejotāji no Milvoku amerikāņu deju grupas “Milwaukee 
Tango Community”. Priekšnesums beidzās ar daudz aplausiem, sevišķi talantīgai aktrisei Evitas lomā, 
Kathy Williams. Pēc garšīgām vakariņām, kurus gatavoja pavāre Daina Sprudzāne no Mičigānas ar savu 
vīru, saviesīgais vakars turpinājās ar dejas mūziku, par kuru gādāja kvartets Ernesta Brusubārda IV 
vadībā, ar solistes Indras Brusubārdas dziesmām. 
 
Liels paldies Edvīnam Erkmanim par fotogrāfijām! Nedēļas nogales albumu var redzēt, klikšķējot uz 
sekojošo saiti:  ALBUMS. 
 

********** 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
Andris Kursietis 
DV ASV priekšnieks, Milvoku DV apvienības priekšnieks 
 
 
 
 

Milvoku Pulkveža O. Kalpaka skola AICINA! 

 
 Meklējam skolēnus no 5-13 g.v. kas vēlas: 
➢ mācīties latviešu valodu 

➢ zināt par latviešu tautas kultūru un vēsturi 

➢ saprast svarīgos notikumus Latvijā un latviešos citur 

➢ iesaistīties latviešu sabiedrībā! 

 
Nākamais skolas gads sāksies 2018. gada 9. septembrī - 9:00 no rīta 
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes baznicā, 1853. N. 75th, Milwaukee 

 
Milwaukee’s Latvian School is looking for students! 

We are looking for new students from kindergarten through 8th grade 
who want to learn about Latvian culture, history, and language! 

Classes held in both Latvian and English! 
 

School is held on Sundays - September to May 
English language classes are held every other week 

 
Join us on Sunday, September 9, 2018 for our first day of school! 

Milwaukee Latvian Church, 1853. N. 75th Street, Wauwatosa 
For more information call (414) 852-6284 - email erik@kakulis.com 

We are on Facebook:  www.facebook.com/milvokuskola  

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOuDEv2v7OT_bcHrdoJL5tDIHEvUeh7jUCcnVfkVdCQK9Ulk58mrEsLeYCTOn_uTw?key=RlV6ZDdScHktVVNCX2JoUG94RndLd19rdG84ckpB
mailto:erik@kakulis.com
http://www.facebook.com/milvokuskola


Ziedojumi / Donations 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM: Monika & David Veldre $100 (pateicoties par draudzes telpām, kas tika izmantotas 
Monikas tantes Līgas dzimšanas dienas svinībām) 
 
VOLDEMĀRA RUDMAŅA PIEMIŅAI: Māra & Vitauts Beldavs $25 
 
AGRA LAPIŅA PIEMIŅAI: Eduards & Joan Vuciņš $500 
 
RASMAS GĪLIS PIEMIŅAI: Carol Schuck McKay, Rita Skostiņš, Normunds & Ināra Upīte, Monika & David Veldre  
KOPĀ $400.00 
 
BIRUTAS KREIŠMANES PIEMIŅAI: Tija & Miķelis Abuls, Bill & Christine Albinson, Māra & Vitauts Beldavs, Ērika 
Blija, Aija Burģelis, Alfreds & Skaidra Dundurs, Dagnija Edgar, Jeri Ignatowski, Uldis & Anna Inveiss, Anda Junge, 
Pēteris  Kainašs, Sandra & Valdis Kalve, Jānis un Aija Ozoliņš, Velta Pelcis, John & JoAnn Petersons, Līga 
Schubach, Dainis & Daina Sīka, Vilnis & Maija Strēlnieks, Līga Strykowski, Aina Venta, Māra Zeps KOPĀ 
$1655.00 
 
ELZAS BLATS PIEMIŅAI: Valija Lauzums $28 
 
TALCINIEKIEM (LATVIJAI): Valdis & Sandra Kalve $50 
 
LELBA ārmisijas projekts „Dzīvības maize” VENECUĒLAI: $1326.87 no pankūku vakariņām 
 
 
Čekus lūdzu rakstīt / please make donation checks out to: „Latvian Holy Trinity Church”. 
 
Mīļš paldies! Thank you! 
Draudzes vārdā, 
Sandra Mednis 
Kasiere / Treasurer 
 
 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|||<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
 
 

Lūdzu man atsūtīt nākošajām Draudzes Vēstīm domātos rakstus un fotogrāfijas, 
“copy/paste” gatavībā līdz 2018. gada 15. augustam uz e-pastu 

inta.veldre@gmail.com. 

mailto:inta.veldre@gmail.com
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