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Dodam Jums iespēju iepazīties ar nozīmīgu 
sprediķu, ko devusi Māc. Aina Pūliņa Čikāgas 
Ciānas draudzē š.g. 13. jūlijā. Saturs attīsta Jēzus 
līdzību par sējēju, kā tā atrodama Mateja ev. 
13:1-9, 18-23.
Mācītājas Pūliņas sprediķis aicina katru pārdomāt 
sevī: kā es varētu plašāk sēt Dieva valstības un 
žēlastības sēklas? Kas manī dominē - racionālais 
prāts vai garīgā sirds? Vai Dievs man liekas tāls, 
svešs, nekustāms? Kā liktos, ja sajustu viņu kā 
darbības vārdu – ap mani, manī? Un, ja domājam 
arī daudzskaitlī, arī par draudzi – uz ko tiekam 
aicināti?   

 Rakstot sprediķi es prātā dzirdēju: 
Dziesmu pinu, deju pinu, latvju tautas vainagā!
Dejosim, dziedāsim, latvju tautu vienosim!
 Tās bija četras bagātas dienas, 
Hamiltonā, Kanādā. Mēs visi - gan vecie, gan
jaunie - svinējām Dziesmu svētkus steidzoties 
no viena uzveduma uz otru, nemaz
nedomādami par mazgulētām naktīm, par 
izsalkumu vai par dažiem nepatīkamiem
pārsteigumiem. Un tas bija to vērts, jo mēs 
guvām tik daudz vairāk.
 Mēs tikām: pabaroti ar jaunām dejām, 
dziesmām un draugiem; atjaunoti tiekoties
ar seniem draugiem un atsvaidzināti ar mīļām 
senām dziesmām; stiprināti ar tautas
piederības apziņu un valodu; atspirzināti ar 
Dieva vārdu, lūgšanām un slavas dziesmām.
Mēs izjūtām tautas vienotību un piederību 
Debesu valstībai; un mājās atbraucām ar
nogurušu ķermeni, bet pacilātu prātu.
 Tagad, šodien – kā mēs varētu uzturēt 
šo brīnišķīgi skaisto sajūsmu un mīlestību
pret savu tautu, līdzcilvēkiem un Dievu, savu 
Radītāju? Mēs to varam uzturēt turpinot
svētku vienotības sajūsmu ar jaunu mudi: 
Slavēsim, mīlēsim, Dieva bērnus vienosim!
 Seno paaudžu Dziemu svētku sētās 

sēklas augļus mēs Hamiltonā baudījām ar
prieku un ar pateicību tiem, kuŗi tās turpina sēt 
nākošajām paaudzēm par svētību. Tas ir
arī ko esam darījuši mēs paši un tas ir ko dara 
mūsu bērni un mazbērni šodien –
dziedādami un dancodami.
 Mēs ar prieku un sajūsmu esam sējuši 
un pļāvuši savas tautas tradīciju sēklas,
bet ar mazāku sajūsmu sējam Dieva 
mīlestības un žēlastības sēklu. Tas ir kur 
mums
jāpiestrādā, jo tā ir visvērtīgākā no visām 
sēklām. Tas ir ko Jēzus nāca darīt: sēt Dieva
valstības apziņas sēklu mūsu sirdīs un vienot 
visus Dieva bērnus ar Sevi un mūsu
Visaradītāju Dievu Tēvu. Un tas ir uz ko mūs 
aicina Jēzus Kristus šodien un vienmēr.
 Jēzus mācības stils bija vienkārš, 
labsirdīgs, priecīgs un cerīgs. Jēzus
neorganizēja draudzes un hirarchijas, un 
nelietoja sarežģīti abstraktu valodu, kā to
darīja ap. Pāvils, kas bija Kristigās baznīcas 
dibinātajs un veidotājs.
 Lai izprastu ap. Pāvila mācību, mums 
dažkārt jāmeklē palīdzību no teologiem,
kas ir specializējušies Pāvila mācības izpratnē 
un teoloģijā.
 Bet, lai izprastu Jēzus mācību, mums ir 
tikai jāatver sava sirds un prāts
Svētā Gara darbībai un Dievišķai mīlestībai, 
kas mums palīdzēs izprast Jēzus
apslēptās mācības līdzībās un, ko tās nozīmē 
mums katram personīgi.

Sējējs izgāja sēt!
 Tā ir aina ko katrs var viegli iedomāties 
un iztēlot. Ir iespējams arī, ka šī aina bija
visiem redzama turpat – acu priekšā un nekas 
pat nebija jāatstāj iztēlei.
 Sējējs izgāja sēt, un daļa no sēklas krita 
auglīgā zemē, daļa uz cietās takas,
daļa uz akmenāja, daļu vējš aizpūta un daļu 
putni apēda. Vai jūs ievērojāt cik daudz



darbības ir ietvērta šinī līdzībā? Sējējs izgāja 
sēt; sēkla krita zemē; vējš pūta; putni ēda;
sēkla dīga; sēkla nesa augļus; sēkla nokalta. 
Te viscauri ir jūtama Dieva darbības
izpausme un klātiene.
 Paraugaities visapkārt! Dievs ir aktīvs 
Dievs. Tas rada, veido un uztur mūs un
visu, kas ir ap mums. Dieva darbības spēks 
izpaužas ūdens viļņošanā, putnu dziesmā,
pērkona dārdēšanā, bērna raudāšanā, 
jaunieša gavilēs, sirmgalvja saprotošā smaidā,
bet jo visvairāk mīlestības izpausmē. Nākamo 
reizi, kad jūs klausaities, vai paši lasat
Dieva Vārdu, piegrieziet vairāk uzmanības 
tieši darbības vārdiem. Tajos slēpjas īstā
Jēzus mācība, ko mums būs darīt un kā 
dzīvot.

Sējējs izgāja sēt!
Kas ir šī zeme par ko runā Jēzus?
 Tie esam mēs. Mēs esam radīti ar 
divām darbošanās sistēmām, vai divām
zemēm: Viena zeme ir mūsu racionālais prāts, 
kur mājo mūsu ego, kas visu izvērtē
intelektuāli un dualistiski. Otra zeme ir mūsu 
garīgā sirds, kur mājo mūsu garīgums un
dievišķā vienotība, kas nepazīst atsķirtību. Tā 
nepazīst atšķirstību starp Dievu un
cilvēku un starp cilvēku un cilvēku. Abas 
zemes ir vajadzīgas, un abām jābut līdzsvarā,
lai mēs varētu svētīgi funkcionēt abās 
dimensijās: laicīgajā un garīgajā.
 Mēs reizēm varam, jeb mūsu sirds 
reizēm var, būt gan auglīga zeme, gan
klinšaina kalna nogāze, cieti iemīta taka, vai 
nezāļu pārņemts lauks.
 Domāju, ka mēs visi esam piedzīvojuši 
brīžus, kad mēs ar prātu negribam
kaut ko uzņemt un ļaujam informācījai plūst 
mums garām; vai pēc uzņemšanas to drīz
vien aizmirstam un ļaujam tai pazust; vai 
ļaujam kādam citam sevi pārliecināt, kā tā nav
svarīga vai mums derīga. Bet, ja mēs atļaujam 

savai sirdij mūs vadīt, ne tikai prātam,
tad mēs saprotam, kas mums ir derīgs un 
vajadzīgs; tad mēs neļaujam citam sevi
pārliecināt citādi, un uzņemtā informācija nes 
augļus mums un mūsu apkārtnei.
 Jo redzat, tāpat kā saule un lietus 
iespaido sēklas attīstību, tā arī daudzi
ārēji apstākļi iespaido mūs – kā mēs dzīvojam 
un kādus augļus mēs nesam. Bet, lai
gūtu labus augļus, ir vajadzīgs ne tikai sējējs 
un laba zeme, bet arī laba sēkla!

Kas ir šī sēkla par ko runā Jēzus?
 Tā ir Dieva valstības sēkla, kuŗu Jēzus 
saņēma no Dieva, lai sētu mūsu sirdī.
Sēkla par ko Jezus runā nav nekas cits, kā 
Dieva dzīvā, radošā, mierinošā vienotības
mīlestība. Tā ir mūsu apziņas un izpratnes 
paplašināšanas sēkla, kas iesakņojoties
mūsu sirdīs, veicina un vairo Dieva valstības 
realitāti mūsos un ap mums.
 Šo sēklu sauc par beznoteikumu 
mīlestību pret Dievu un visu Viņa radību; par
nešaubīgu cerību, ka reiz mēs piedzīvosim 
pilnīgu Dieva valstības atklāsmi un realitāti;
un par pilnīgu paļāvību uz Dievu, ka Viņš mūs 
nepievils. Atcerēsimies, ka Dievs ir
vienīgais uz ko mēs varam pilnīgi paļauties, 
bez šaubām un bez bailēm.

Kas ir Dieva valstība?
Jēzus izgāja sēt Debesu valstības sēklu. Un 
kā mēs zinām, ne visi kas to
dzirdēja to uzņēma savā sirdī ne Jēzus laikā, 
nedz arī mūsu laikā. Viscauri savai
mācībai, Jēzus atkārtoti lietoja vienu specifisku 
frāzi: Dieva valstība ir kā ... Mk 4:26;
Dieva valstība ir iekš ... Lk 17:21; Dieva 
valstība ir tuvu ... Mt 4:17; Dieva valstība ir
klāt ... Mk 1:15. Tas norāda, ka Dieva valstības 
nozīme ir ļoti svarīga Jēzus pamatmācība.
 Bibliskie skolāri, Dieva valstības 
jautājumu ir debatējuši tik ilgi, cik ilgi ir bijuši



Bībeles pētnieki. Viņu secinājums ir: "Debesu 
vai Dieva valstība ir ievesta caur Jēzu
cilvēku sirdīs un dzīvēs, un atbrīvo pasauli no 
grēka varas sekām, ieskaitot nāvi, un
rada jaunu taisnības un miera kārtību." (NIV 
Mt.3.2 piezīme)
 Daudzi no evaņģēliskās noslieces 
pieņem, ka Dieva valstība apzīmē vietu,
kur tu nonāc pēc nāves - ja esi bijis labs. Bet 
problēma ar šo pieņēmumu vai
izskaidrojumu ir, ka tā ir pretrunā tam, ko 
Jēzus māca. Tas ir:
  “Dieva valstība ir iekš tevis”, tas 
ir: šeit, ar tevi – ne citur; un
  “Dieva valstība ir jau klāt”, tas ir: 
tagad – šinī momentā, ne nākotnē.
 Cits izskaidrojums par Dieva valstību ir 
ka tā ir utopija virs zemes. Debesu
valstība valdīs pār zemi, kur būs miers un 
taisnība, kur visi cilvēki dzīvos vienā
harmonijā, kur visas ekonomiskās vajadzības 
būs visiem līdzīgi pieejamas un, kur Dieva
prāts būs tik pilnīgi piepildīts kā debesīs.
 Te atkal Jēzus specifiski noraida tādu 
izpratni. Kad viņa sekotāji gribēja
pasludnāt Viņu kā Izraēla Mesiju, kas ienesīs 
Dieva valdību un taisnību virs zemes,
Jēzus to kategoriski, pārliecinoši un 
nepārprotami noraidīja sacīdams: “Mana 
valstība
nav no šis pasaules” Jņ 18:36.
 Manā izpratnē, Dieva valstībai ir cita 
kvalītāte, jeb realitāte. Tai nav šīs pasaules
īpašības, un tā ir pieejama ikvienam kas to 
vēlās un to meklē tagad, nevis ka
iemantojama tikai pēc naves.
 Jēzus mums piedāvā Dieva valstības 
sēklu caur Svēto Garu. Viņš to sēj mūsu
sirdī ik mirklī, ja vien mēs tikai atveram tai 
savu sirdi. Dievs, mūsu Tēvs, ir ļoti pacietīgs
ar mums. Viņš ir ar mieru gaidīt mūžīgi, līdz 
mēs atskārtam, ka bez Viņa mēs nevaram
eksistēt.

 Mēs paši nespējam likt sēkali dīgt, – tas 
ir Dieva ziņā. Mūsu ziņā ir sēklu uzņemt,
sagatavot tai zemi/sirdi un to kopt, līdz tā nes 
augļus – un tad, ar Svētā Gara palīdzību,
sēt to tālāk citu sirdīs.
 Dievs ir darbības Dievs un Viņa 
mācības pamatā ir darbība. Tāpēc ar Viņa 
vārda
uzklausīšanu un saprašanu vien nekas nav 
gūts, ja mēs pēc tā arī nedzīvojam. Mūsu
dzīve būs daudz vieglāka un patīkamāka, ja 
mēs ņemsim Jēzus mācību par pamatu
savai dzīvei un Dievatziņas augsmei.
 Tāpēc - Slavēsim, mīlēsim, Dieva 
bērnus vienosim!  Āmen
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MĀCĪTĀJAS RAKSTS

 Šis ir zīmīgs gads.  
 Mūsu draudze atskatās uz 65 
pastāvēšanas gadiem, un uz gandrīz tikpat 
daudziem gadiem mūsu dievnamā, kopš 
sanācām kopā ar igauņiem pirmā 
dievkalpojuma, 1951. g. Reformācijas svētkos. 
 Skatoties plašāk, Eiropā un 
Ziemeļamerikā ļaudis piemin Pirmā pasaules 
kara iesākumu ar visu saistīto vājprātu. 
Neaizmirsīsim arī mēs, ka līdz šai dienai tās 
iespaids ir atstājis savas vātis latviešu tautā. 
 Tomēr pāri visām ir viena, latviešiem, 
īpaši nozīmīga atcere: šovasar un šoruden 
aprit septiņdesmit gadi kopš latvieši iesāka 
lielās bēgļu gaitas. Riskējot visu, kā nu vien 
spēdams katrs salika sev visdārgāko, ko 
paņemt līdz. Nezinādami kurp, un cik ilgi, bet 
cerībā, ka tikai uz īsu laiku, tie māja ardievas 
Latvijai. Bet smagie pārdzīvojumi - frontē, 
gūstā, bēgļu kolonnās, un nerimtīgais drauds 
no varas aiz Dzelza aizkaru lika daudziem 
saprast, ka jādodas tālāk. Ka citur būs 
jāturpina cīņu par brīvo Latviju, kādā vietā, kur 
visi jutīsies droši. Tur, kur varēs turpināt dzīvot, 
pareizāk sakot – varēs beidzot atkal dzīvot! 
 Tikai maza daļa palikuši vairs mūsu 
starpā to, kas kā pieaugušie bija spiesti kļūt 
par trimdiniekiem, atstājot visu aiz sevis, ne 
tikvien materiālo nodrošinājumu. Toties savās 
sirdīs tie nesa līdz savu mīlestību uz tēvu 
zemi, savu valodu, un paļāvību uz Dieva 
vadību.  Īpašības, kas vērtīgākas par jebkuru 
mantu.
 Visa latviešu sabiedrība Toronto, un 
citviet, balstās uz viņu, mūsu trimdinieku 
pleciem: uz viņu pūliņiem, cerībām, priekiem 
un bēdām. Mēs, kas šodien esam dzīvi un 
izlēmuši pieturēties pie latviskās identitātes, 
vienalga kā to izprotam, baudām viņu 
nopelnus, esam viņu, mūsu trimdinieku, lielo 
enerģiju, izdomu un neatlaidības mantinieki. 
 Tāpēc šoruden veltīsim laiku patiecībā 
viņiem.  Pieminēsim, ka skaistais dievnams, 

ko toreiz nopirka un kur esam pulcējušies 
visus šos gadus ir piesātināts pilns viņu 
lūgšanu un ticības. Ka sabiedriskais darbs, 
kas te tika iesākts turpinājas vēl joprojam ar 
tiem pašiem mērķiem, - lai saliedētu tautiešus 
un atbalstītu viņus nepazīstamā vidē.  Tikai 
šodien tie ir mūsu jaunatnācēji, kurus 
cenšamies atbalstīt un stiprināt arī garīgi.  
 Un, kad domājam par nākotni, par 
dievnama nodošanu draudzei, kas kalpos 
Kristus vārdā šejienes ļaudīm un mūsu 
aicinājuma turpināšanu un pildīšanu citā vietā, 
citos veidos, pieminēsim pravieša zīmīgos, 
pozitīvos un pārliecinošos vārdus: 
“Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu 
iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne 
ļaunus – es došu jums nākotni un cerību! Un 
jūs piesauksiet mani, iesiet un pielūgsiet mani, 
un es jūs uzklausīšu!   Jūs meklēsiet mani un 
atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds! 
Jūs mani atradīsiet, saka Kungs. “ (Jer. 
29:11-14a)

Kristus mīlestībā
Mācītāja Ilze

 This is a particularly significant year.
 Our congregation celebrates its 65th 
anniversary, and gives thanks for almost as 
many years spent in our building since that 
first service, held together with our Estonian 
brothers and sisters, on Reformation Day, 
1951.
 Looking further afield, the peoples of 
Europe and North America have been 
commemorating the centenary of the 
beginning of the First World War with all its 
associated horrors. Latvians were not immune: 
the marks of this conflict have continued to 
leave an impression on our nation, even to this 
day. 
 For Latvians today, there is another, 
particularly important and poignant 
anniversary: this summer and fall seventy 
years ago saw the great refugee exodus from 
Latvia.   Risking everything, taking what was 
precious to them, not knowing where their 
journey would take them, but hoping that this 



would only be for a short time, they waved 
their goodbyes to Latvia. Yet the trauma they 
experienced, fighting on the front, in POW 
camp, in the seemingly endless columns of 
refugees, the ever-present threat from the 
other side of the Iron Curtain led many to 
understand that the only way forward was to 
go further away.  There was somewhere else 
that they would continue their struggle for an 
independent Latvia; in a place of safety. In a 
place where they might continue their lives, 
rather, begin to live again!
 Only a very small number are still with 
us of those who were compelled to leave their 
homeland as refugees, leaving everything 
behind them, and not only their material 
comforts. Yet in their hearts they carried their 
love for their homeland, their language, and 
their trust in God’s guidance.
 Even today, the Latvian community in 
Toronto, and elsewhere, rests on the 
foundation they laid for us: one built on hard 
work, hope, joy, and sorrow. We who are here 
today and have chosen to remain linked to our 
Latvian heritage, however we understand this, 
enjoy the fruits of their labours. We have 
inherited their energy, ideas, and persistence 
in the face of challenges. 
 This fall we will focus on giving thanks 
to them and for them. We will remember that 
the beautiful worship space bought by them 
and where our congregation has gathered for 
sixty four years is filled with the power of their 
prayer and their faith. We will give thanks that 
the work of Latvian community leaders who 
founded and developed activities in our 
building continues today with the same aim: to 
bring together Latvians and support them in 
their endeavours, particularly in an unknown 
place. Now we will affirm that those we are 
called to encourage and support, spiritually as 
well, are our recent immigrants from Latvia.  
 And when we think of the future, of 
passing stewardship of our building to the 
congregation who will serve the local 
community in Christ’s name, of how we will 
continue to fulfil our call to mission, let us call 
to mind the words of the prophet, words that 

are strong and convincing, and speak to us 
today:  

“For surely I know the plans I have for you, 
says the Lord, plans for your welfare and not 
for harm, to give you a future with hope. Then 
when you call upon me and come and pray to 
me, I will hear you. When you search for me, 
you will find me; if you seek me with all your 
heart, I will let you find me, says the Lord.” 



PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS

Trešā draudzes ‘Town Hall’ sapulce notika 
Sidrabenē, 27. jūlijā, 2014.g. kur dalījās ar 
daudz informāciju par aktivitātēm 
saistītām ar baznīcas pārdošanu un 
topošām izmaiņām. Klātesošiem bija arī 
iespēja uzstādīt jautājumus. Paldies 
izsakam sekretārei Gundegai Melli par 
pievienoto protokolu, kas tik izcili un 
kodolīgi apraksta diskusijas.  

13. augustā, 2014.g. tikās visas 
komandas kas tika veidotas lai risinātu 
jautājumus saistītus ar pārdošanu un 
pārvākšanos, un dotu atskaitu par saviem 
panākumiem un nākotnes darbības 
plāniem.
Sanāksmē piedalījās: 
Inta Briedis (atbildīga par Dāmu 
komitejas inventāru un vispārējās 
baznīcas inventāra sadali, koordinācijā ar 
igauņu draudzi, un mūsu draudzes daļas 
izvietojumu)
Edīte Sils un Anda Libere (atbildīgas par 
draudzes dokumentu pārskatīšanu, 
novērtēšanu un organizēšanu 
pārvietošanai)
Ojārs Sils (atbildīgs par vispārējo 
draudzes īpašuma inventāra saraksta 
izgatavošanu)
Līga Miklašēvics (atbildīga par sarunām 
ar Sv. Jāņa draudzes pārstāvjiem lai 
izplānotu un novadītu mūsu draudzes 
administrācijas pārvākšanu un jaunām 
telpām)
Sarma Gaide (atbildīga par mākslas 
inventāra izvietošanu)
Dāvids Šmits (atbildīgs par draudzes 
muzikālā instrumenta un skaņa iekārtes 
izvietojumu)
Skaidrīte Leja (atbildīga par topošo 
jubilejas dokumentālo video, kas 
dokumentēs draudzes dzīvi un darbību 

līdzšinējās telpās, kā arī par draudzes 
ziņām)

Voldemārs Innus, Gundega Melli un 
Mac. Ilze Kuplēns-Ewart

Sekojošās darbības tika pārrunātas un 
pieņemtas:

•Inta, saskaņā ar Sarmu, izvēlēsies 
firmu vai indivīdus kas atbrīvos telpas 
no liekām mantām. Vairākas tvertnes 
(dumpsters) būs nepieciešamas. Darbs 
sāksies otrā stāvā ar materiāliem kas 
atrodas uz un zem skatuves. Pēc tam 
sekos pagraba iztīrīšana, saskaņā ar 
Edīti, Andu un Ojāru.
•Dāvids saskaņos bazņīcas flīģeles 
pārvietošanu uz Sv. Jāņa dievnamu. Viņš 
arī izplānos kur divas vērtīgākās 
klavieres var būt pagaidām uzglabātas 
līdz kamēr ilgtermiņa novietojums 
viņām tiek izvēlēts. Ceturtās klavieres 
tiks likvidētas. 
•Sarma būs atbildīga par sešu gleznu 
pārvietošanu uz Sv. Jāņa baznīcas 
telpām. Pārējās gleznas pagaidām tiks 
ietītas burbuļpapīrā un uzglabātas.
•Daudz darbs atliek lai savestu 
draudzes arhīvus un dokumentus 
kārtībā: caurskatīt, novērtēt, 
kategorizēt un revidēt ilgtermiņa 
uzglabāšanai. Ir skaidrs ka pietrūks 
laika to paveikt pirms izvākšanās. Tika 
nolemts, ka līdz 15. septembrim Edīte 
un Anda dos priekšroku dokumentus 
sašķirot par derīgiem sagrupējumiem, 
kurus varētu salikt kastēs uz 
pārvietošanu. Tanī laikā šos materiālus 
pārvedīs uz izmeklēto uzglabāšanas 
vietu, no kurienes varēs pakāpeniski 
turpināt revidēšanu Sv. Jāņa baznīcas 
telpās. 
•Līga un viņas komanda turpinās tikties 
ar Sv. Jāņa baznīcas pārstāvjiem lai 
plānotu un izvestu draudzes birojas 
pārvietošanu uz jaunām telpām. 



Pagaidām tiek gaidīti nocenojumi par 
saistītiem izdevumiem, ieskaitot jauno 
tālruņa un tīmekļa pieslēgšanu.
•Dievkalpojumu un sarīkojumu 
kalendārs septembŗa un oktobŗa 
mēnešiem tika nosprausts. Māc. Ilze un 
Skaidrīte norunās kurus draudzes 
locekļus intervēs dokumentālam video, 
un kurās reizēs būs iespēja plašākai 
draudzes locekļu atmiņas ierakstīšanai. 
Šo kalendāru arī ievietos latviešu avīzēs.
•Tika izlemts, ka būtu nepieciešams, 
kopā ar Sv. Jāņa draudzi, izkārtot 
detalizētu kopīgu darbības kalendāru 
nākamam gadam. Šīs darba grupas 
dalībnieki būs Māc. Ilze, Sarma Gaide, 
Inta Briedis un Dāvids Šmits. Sarma būs 
grupas sasaucēja. 

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem kas 
piedalās šajās darba grupās; viņi izcili 
veicina un atrisina visus jautājumus 
saistītus ar priekšā stāvošām pārmaiņām. 
Pateicos arī draudzes locekļiem kas 
piedalās informācijas sapulcēs ar 
vērtīgiem ieskatiem un padomiem pārejas 
posmā.

Turpināsim laicīgi informēt draudzes 
locekļus par visiem jaunumiem saistītiem 
ar nākotnes plānošanu, un gaidīsim arī 
jūsu līdzdalību un atbalstu. Uz tikšanos 
rudenī!

Voldemārs Innus
Sv. Andreja draudzes padomes 
priekšsēdis

  

Vai izjūti aicinājumu lasīt dievkalpojumos, bet nejūties drošs par to?
Aicinām visus esošos un topošos lasītājus uz tikšanos pēc dievkalpojuma 21. 

septembrī, kur viss kļūs skaidrs!

Vai meklē iespēju, kur izmantot savas mākslnieciskās dāvanas dievkalpojumos?
Vai vēlies piedalīties dievkalpojumu veidošanā?

Ir pienācis pēdējais laiks izveidot - “dievkalpojumu veidošanas grupu”  
Laiks un vieta pirmajai tikšanās reizē tiks tev paziņots. Vajag vienīgi pieteikties!



Sv. Andreja Ev. Lut. latviešu draudzes
‘Town Hall’ informācijas sapulce
Sidrabenē, Sidrabkalna lielā zālē
Svētdien, 2014. g. 27. jūlijā, 1:00 pp.

Piedalās: 40 draudzes locekļi (1:00pp)

Sapulci vada Astrīda Kalniņa. Viņa sirsnīgi sveicina 
klātesošos un aicina viņiem brīvi uzstādīt 
jautājumus par pasniegtiem ziņojumiem. Jautājumi 
uz kuriem atbildes nevarēs uz vietas pasniegt tiks 
pierakstīti un atbildēti nākošās draudzes ziņās. 
Ieteikumus var arī iesniegt uz izdalītām lapiņām 
sapulces beigās.

1. Ziņojums- Baznīcas pārdošana: Voldemārs 
Innus ziņo ka pārdošanas cena paliek tāda kā 
norunāta. Grace Toronto draudze ir pilnīgi 
pārbaudījusi baznīcas telpas un pieņem 
baznīcu esošā stāvoklī, atsakoties no 
pieprasījuma tiesībām pirkšanas līgumā. Lai 
nodrošinātu hipoteku baznīcas pirkšanai, Grace 
Toronto būtu nepieciešams pārdot savu esošo ēku. 
Pēc Ontario likumiem, šīs ēkas pircēji gaida 
apkārtējās vides pētīšanas rezultātus lai 
apstiprinātu pārdošanas līgumu. Ir cerēts ka šis 
prasījums būs nokārtots līdz 31. jūlijam, un ka 
Grace Toronto varēs līdz 29. augustam apstiprināt 
mūsu baznīcas pirkšanas piedāvājumu.  Pa cik 
šķēršļi šai norisei nav sagaidāmi, tad vēl arvien 
rēķinājamies ka mūsu pēdējā diena baznīcas 
telpās būs 31. oktobris.
Jautājumi: 
1. Kas notktu ja Grace Toronto nevar pārdot 

savu patreizējo ēku? Vai mūsu pirkšanas 
līgums ar viņiem būtu jāatjauno? Voldemārs 
atbild: Ja gadījumā Grace Toronto nevar 
sarunāt hipoteku mūsu baznīcas pirkšanai, 
pastāv vairākas iespējas: mēs varētu noraidīt 
viņu pirkšanas piedāvājumu, vai pieņemt 
izmaiņas norunātiem datumiem pirkšanas 
līgumā. Voldemārs piebilst ka iespēja ka Grace 
Toronto atteiktos no mūsu baznīcas iepirkšanas 
ir minimāla, jo viņi jau ļoti agresīvi piestrādā pie 
telpu pārbūves atļauju iegūšanas.

2. Ziņojums- Pārrunas ar Sv. Jāņa draudzi 23. 
jūnijā: Līga Miklašēvica atstāsta tikšanās norisi. 
Abas draudzes pārstāvji izstaigāja Sv. Jāņa 
baznīcas telpas pārrunāt kā telpas varētu būt 
kooperatīvi izmantotas. Kādreizējās svētdienas 
skolas istaba varētu ķļūt Sv. Andreja draudzes 
biroja; tālruņa un tīmekļa vadus būs jāpievieno. Sv. 
Jāņa draudze jau ir iesākusi iztukšot daļu no 
savām noliktavas telpām lai atbrīvotu vietu Sv. 
Andreja draudzes vajadzībām. Mac. Ilze Kuplēns-
Ewart un Prāv. emer. Fricis Kristbergs sadarbosies 

sakarā ar dievkalpojumiem. Atslēgas Sv. Jāņa 
baznīcai tiks izdalītas Sv. Andreja padomes 
locekļiem pēc vajadzības 29. augustā. Sv. Jāņa 
draudzes padomes priekšsēdis Kārlis Jansons ir 
izteicis vēlēšanos pārskatīt kooperatīvo līgumu 
starp Sv. Andreja latviešu un igauņu draudzēm, 
kurā visi izdevumi par telpām ir dalīti uz pusēm, 
atskaitot tālruna un tīmekļa izdevumi, kurus katra 
draudze kārto atsevišķi. Augusta sanāksmē tiks 
pārrunāts Sv. Andreja krēlslu un galdu 
izmantošana. Dāmu komitejas sadarbosies 
saskaņot savus inventārus un to noglabāšanu. 
Dāvids Šmits un Brigita Alka sadarbosies lai 
saskaņotu mūzikas ministrijas abām draudzēm. 
Citas lietas kuras vēl atliek izstrādāt: ziņu dēļu 
sadali; grāmatu galdu novietojumu, pērmindera 
skapju iedalīšana, projektora izmantošanu. Līga 
Miklašēvica uzsvēra ka Sv. Jāņa draudzes 
pārstāvji bija ļoti pretīmnākoši, sirsnīgi un devīgi. 
Nākošā sēde notiks augustā.
Jautājumi: 
2.Kas notiks ar piemiņu plāksnēm dievnamā?  

Līga atbild, ka ir paredzēts tos atstāt dievnamā 
jo tie ir daļa no baznīcas vēstures. Ieteikums tos 
ņemt līdz jo tiem nebūs nozīme jauniem 
baznīcas īpašniekiem.

3. Vai viss nākotnē tiks vienlīdzīgi sadalīts? 
Līga atbild: nē, bet ir cerēts darīt cik vien 
iespējams kooperatīvi. Mac. Ilze papildina: nav 
domāts dalīt telpas kā īrnieki, bet drīzāk kā 
līdzdalībnieki, partneri. Visi izdevumi tiks dalīti uz 
pusēm. Abas draudzes dalīsies ar 
dievkalpojumiem; katra draudze ņems atbildību 
par noteiktiem dievkalpojumiem mēnesī, 
mainoties starp abām draudzēm (1. un 3. 
svētdienas  dievkalpojumi tiks vadīti no Sv. Jāņa 
draudzes, 2. un 4. svētdienas dievkalpojumi tiks 
kārtoti no Sv. Andreja draudzes). Dievkalpojuma 
kalendāru izstrādās kopēji. Katrai draudzei ir savi 
ieradumi un iemīļotas tradicijas un mēs kļūsim 
bagātināti ja dalīsimies ar tradicijām. Piemēram 
Sv. Jāņu draudze rīko gadskārtēju mantu tirgu 
Saulainē, Sv. Andreja draudzes Palīdzība Latvijai 
komiteja rīko Ģimenes dienas brokastis, un 
pasniedz šampānieti svecīšu gaismā pēc 
vecgada vakara dievkalpojuma. Iespējams ka 
Ziemsvētku vakarā būs nepieciešams rīkot 3 
dievkalpojumus lai sasēdinātu visus 
apmeklētājus no abām draudzēm. Pacietība un 
laba griba būs nepieciešama sekmīgai 
sadarbībai un sadzīvei abu draudžu starpā.

4.Vai mēs būsim viena draudze? Vai Sv. Jāņā 
un Sv. Andreja draudzes tiks apvienotas zem 
viena jauna nosaukuma? Līga atbild: tas ir 
jautājums nākotnei. Pagaidām mēģināsim 
sadarboties kooperatīvi.



5. Ko mēs maksāsim Sv. Jāņa draudzei?  Līga 
atbild: visi baznīcas telpas izdevumi tiks dalīti uz 
pusēm. Sv. Jāņa draudze nav prasījusi naudu 
par telpu dalīšanu.

3. Ziņojums- Mākslu darbu inventārs: Sarma 
Gaide ziņo ka Valda Zobena un Inga Untiks 
caurskatīja draudzes mākslu darbu krājumu un 
izvēlēja 6 no vērtīgākām gleznām izstādīšanai Sv. 
Jāņa baznīcas telpās, pēc abu draudžu norunas. 
Pārējās gleznas tiks izpārdotas. Attēli no šīm 
gleznām tiks izsludināti draudzes ziņās un Latvija 
Amerikā laikrakstā. Sv. Jāņa draudze ir izteikusi 
vēlēšanos kopīgi piedalīties klusā mākslu darbu 
izsolē.

4. Ziņojums- Arhīvu un dokumentu inventārs: 
Anda Liberis ziņo, ka kopā ar Editi Silu ir uzsāks 
draudzes dokumentu inventārs. Anda apgalvo ka 
darbs škiet daudz lielāks nekā sākotnēji bija 
paredzēts, jo dokumenti ir lielā nekārtībā, un viena 
daļa trūkst jeb ir bojāti. Būs svarīgi izsijāt kurus 
dokumentus būtu svarīgi uzglabāt un kurus varētu 
izmest. Pirmais solis būs sadalīt dokumentus par 
kategorijām, piem. padomes sēdes protokoli, 
mācītājas ziņojumi, Sidrabenes dokumenti, citu 
komiteju un organizāciju dokumenti. Nākotnes 
arhīvus būtu līdzīgā veidā jāsakārto.
Jautājumi:
1. Kas ir noticis ar informācijas krājumu 

izmantotu 50.g. jublijas grāmatas izdošanai? 
Anda atbild: mēs to informācijas klāstu 
meklējam. Šķiet ka viena daļa no tās 
informācijas nāca no privātiem avotiem un ir 
atdotas atpakaļ. Līdz šim nav vēl skaidrs kas no 
tā paliek baznīcā. 

2. Vai jums vajag palīgus. Anda atbild: 
pagaidām vēl nē, bet iespējams ka nākotnē tie 
noderēs. Patlaban lielākā rūpe ir atrast 
piemērotu vietu dokumentu uzglabāšanai. Anda 
aicina draudzes locekļiem ziedot draudzes 
arhīviem visus dokumentus vai fotogrāfijas kas ir 
labā kārtībā no kuriem viņi grib atbrīvoties.

5. Ziņojums- Draudzes inventārs: Voldemārs 
Innus ziņo ka Ojārs Sils kārto vispārējo draudzes 
īpašuma inventāru, ņemot bildes un sastādot 
sarakstu no visiem piederumiem un kur tie atrodas. 
Grace Toronto baznīca ir lūgusi lai telpas tiek 
pilnīgi atbrīvotas no visām mantām kas nav daļa 
no baznīcas ēkas. Krēsli ir vērtīgi, un būs jāizlemj 
kur viņus vislabāk izmantot. Inta Briedis ir 
uzņēmusies atbildību par lēmumiem, ko paturēt un 
ko likvidēt, un par visu mantu izdalījumu.

6. Ziņojums- Draudzes nākotne: Aija Mazsīllis 
ziņo par sapulci kas notika 24. jūnijā. Sapulcē 

piedalījās padomes locekļi Aija Mazsīlis, Līga 
Miklašēvics, Indra Mertens, Auseklis Zaķis un Mac. 
Ilze Kuplēns-Ewart. Komiteja pārrunāja jautājumu 
‘Kāda draudze būsim nākotnē?’ Visi klātesošie 
atzina ka draudzei ir jābūt viesmīlīgai un ietverošai. 
Sekojošās vadlīnijas izcēlās kā svarīgas: saglabāt 
latvisko identitāti, savdabīgās svinības, iesvētības 
un mūzikas loma draudzes dzīvē; noturēt 
dievkalpojumus abās valodās, ar iespēju izmantot 
vienlaicīgo tulkošanu; atbalstīt Māc. Ilzes garīgo 
vadību (kas ir atšķirīga no garīgās vadības 
paradumu Latvijā); atzīt ka esam mobīla draudze; 
padarīt kafijas galdu draudzīgāku un ietverošāku; 
uzzināt no jaunākām paaudzēm kādas būtu viņu 
prasības no mums; atbalstīt Sidrabenes bērnu 
nometni; uzzināt ko Grace Toronto baznīca dara 
savā jauniešu kalpošanā; rīkot 3x3 līdzīgas 
nedēļas nogales ģimenēm; turpināt Palīdzība 
Latvijai darbību; darboties redzamāk Latviešu 
centrā; izkārtot transportu uz Sv. Jāņa baznīcu; 
izpētīt tehnoloģijas iespējas (piem. blog raksti, 
tīmekļa un Skype izmantošana) kalpošanā. Aija 
noslēdz ziņojumu ar novērojumu ka ar baznīcas 
pārdošanu esam atbrīvoti no spiedošām 
financiālām rūpēm un varam atļauties likt lielāku 
uzsvaru uz draudzes garīgās dzīves atbalstīšanu, 
būvējot uz esošiem pamatiem.
Jautājumi:
1. Vai tālāki pārrunu datumi tiks izsludināti? 

Aija atbild, ka pārrunu datumi tiks izsludināti 
draudzes ziņās. Ieteikums: sadalīt pārrunas pa 
gadu gājumiem un pa tēmatiem. Māc. Ilze 
papildina: Problēmas ko mēs risinam ir kopīgas 
visām baznīcām, valstīs kas ir bijušas vēsturiski 
kristīgas. Pagātnē pietika ja baznīcām bija 
atvērtas durvis. Šodien mums jāmācās kā 
sasniegt cilvēkus lai kopīgi atrisinātu dzīves 
jautājumus un būt patiesi pretīmnākoša un 
ietveroša draudze. Man ir bijis lūgts sazināties ar 
grupām kas līdz šim nav piedalījušās draudzes 
dzīvē. Tādā sakarā esmu sarunājusies ar 
latviešiem kas nesen iebraukuši kam ir jau 
kādas saites ar draudzi, uzzināt kāda veida 
palīdzība viņiem varētu noderēt. Vīni deva 
vairākus piemērus: angļu valodas apgūšana, 
iespējas piedalīties sportā, arī mūzikā. Ir arī 
maksimāli svarīgi uzzināt no jaunām ģimenēm  
ko viņi vēlās saviem bērniem.  Draudzes locekļi 
ir atzinuši savas grūtības izprast Bībeles 
lasījumus latviešu valodā. Iespējams ka īsas 
Bibeles jautājuma un atbildes sesijas pirms 
dievkalpojuma veicinātu dziļāku izpratni. Citi 
pragmātiski jautājumi gaida atrisinājumus: Sv. 
Jāņa baznīcā, piemēram, kāpnes altāra priekšā 
rada grūtības sakramenta izdalīšanas reizēs. 
Mazas atšķirības dievkalpojuma norisē aicinās 



skaidrojumus, un mūsu dievkalpojumi turpinās 
attīstīties. 

2. Vai būtu iespējams noturēt dievkalpojumus 
Latviešu centrā pensionāriem kas tur 
pulcējas? Arī, Centrs ir pazīstams 
jauniebraucējiem no Latvijas. Mac. Ilze 
atbild: Noteikti. Pensionāru pulks ir ļoti 
nozīmīgs. Šis jautājums ir jau agrāk pacelts: ir 
svarīgi noturēt dievkalpojumus kur cilvēki jau 
pulcējas un gribētu pie reizes piedalīties. 
Piemēram, vasaras mēnešos daudzi apmeklē 
dievkalpojumus Sidrabenē, kur viņi atpūšas 
vasarnīcās; derētu arī līdzīgā veidā noturēt 
dievkalpojumus pensionāriem Latviešu centrā.  
Voldemārs piebilst: mums nākotnē būs svarīgi 
veidot jaunus paņēmienus, lai sasniegtu tos kas 
grib būt daļa no mūsu draudzes, kam latviešu 
saites ir svarīgas. Baznīcas pārdošana paver 
lieliskas iespējas izmaiņām kas mūs vienotu 
drošā nākotnē. Aktīva pretīmnācība būs ļoti 
svarīga. Mums jāuzzin kur mūsu draudzes 
locekļi dzīvo un darbojas; jāatrod tos kas 
atbalsta mūsu misiju un vēlās piedalīties mūsu 
darbā, ieskaitot tos kas nesen iebraukuši no 
Latvijas un kam ir vēlēšanās piesaistīties 
draudzes dzīvē. Mums arī jābūt atvērtākiem 
jauktu laulību ģimenēm. Mums jāatrod 
nodarbības un tikšanās vietas jauniešiem. 
Sidrabenei ir milzīgs pievilcības spēks 
latviešiem. Pēdējos pāris gados padome un 
Sidrabenes pārvalde ir cieši sadarbojušies abu 
labā.

7. Ziņojums- Sidrabenes paplašināta 
izmantošana: Voldemārs Innus ierosina 
Sidrabenes paplašinātu izmantošanu 
dievkalpojumiem, līdztekus izklaides nolūkiem un 
dabas baudai. Voldemārs ziņo ka komiteja izpēta 
kā lielo zāli Sidrabkalnā uzlabotu dievkalpojumiem 
un citām vajadzībām. Komitejā darbojas Jānis 
Ozols, Imants Ķivllis, Maureen Ķivlis, Linda Lakats, 
Ivars Jansons, Mac. Ilze Kuplēns-Ewart, Kārlis 
Blūms, Andris Bergvalds, Andrejs Grīnbergs, 
Voldmārs Innus. Inta Briedis un Dāvids Šmits arī 
tiks aicināti piedalīties komitejā. Sākot ar 2015. g. 
janvāri Ir cerēts noturēt dievkalpojumus Sidrabenē 
reiz mēnesī. Sidrabene varētu būt viena no vietām 
kur veicam draudzes darbu, līdzās Sv. Jāņa 
baznīcas telpām, Kristus Dārzam un Latviešu 
centram. Voldemārs aicina draudzes locekļu 
ieteikumus kā Sidrabeni varētu visizdevīgāk 
izmantot draudzes vajadzībām.
Jautājumi:
1. Cik izmaksās telpu uzlabojumi? Kā tos segs? 

Voldemārs atbild: uzlabojumi tiktu daļēji 
izmaksāti no baznīcas pārdošanas ienākumiem. 
Mēs varētu arī pieteikties uz valdības pabalstu. 

No valdības ir arī pieejami līdzekļi, līdz $50,000, 
uzlabojumiem kas telpas padarītu pieejamas 
tiem ar pārvietošanās grūtītbām. 

2. Kā mēs par to samaksāsim? Voldemārs 
atbild: Daļēji izdevumus segs arī no 
ziedojumiem; ja tauta uzlabojumus novērtēs, tie 
būs ar mieru ziedot, tā pat kā tie ziedoja 
peldbaseinam un kafejnīcai, īpaši zinot ka daļa 
nepieciešamo līdzekļi ir nodrošināti no citiem 
avotiem.

3. Kā ar transporta jautājumu? Daži draudzes 
locekļi nespēj nokļūt uz Sidrabeni. Mums 
būtu jāplāno kā viņiem izpalīdzēt. Voldemārs 
atbild: jā, būs ļoti svarīgi atrisināt transporta 
jautājumu. Tikko sākam izmantot Sidrabeni 
dievkalpojumiem visu gadu apkārt būs 
jāpiesaista cilvēkus kas būtu ar mieru izpalīdzēt 
ar transportu.

4. Vai pārbūvēm ir jau izstrādāti konkrēti plāni? 
Voldemārs atbild: līdz šim ir bijusi viena 
sanāksme pārrunāt dažādas iespējas. Draudzes 
locekļu ieteikumi ir aicināti. Tuvākas ziņas varēs 
pasniegt nākošā ‘Town Hall’ sanāksmē.

5.  Kādas pārrunas ir notikušas par pārmaiņām 
kas ir paredzētas Sidrabenes telpām? 
Voldemārs atbild: Bez 
iepriekšminētāmkomitejas pārrunām, 
pazīstamais arhitekts Viktors Jaunkalns ir 
piekritis palīdzēt izplānot pārbūves. 

6. Vai Sidrabenei nevajadzētu piederēt plašākai 
latviešu sabiedrībai, drīzāk nekā tikai Sv. 
Andreja draudzei? Voldemārs atbild: Nav 
plānots Sidrabeni atdalīt no draudzes. 
Sidrabene is neatdalāma daļa no draudzes un ir 
jau iecienīta no citu draudžu locekļiem, citām 
latviešu organzācijām un vispārējās latviešu 
sabiedrības.

Voldemārs noslēdz sanāksmi ar ierosinājumu būt 
vienotiem nākotnei. Draudzes locekļiem tiks 
izsūtīta aptauja.  Viņš pateicās Astrīdai, Aijai, Līgai 
un Sarmai par Town Hall sanāksmes izkārtošanu

Astrīda pateicās klātesošiem par piedalīšanos un 
slēdz sanāksmi 2:25 pp.

Ierakstītāja: Gundega Melli



VIDEO PROJEKTS 65. G. JUBILEJAS ZĪMĒ

! Kā vienu no draudzes 65. g. 
pastāvēšanas atzīmēšanas projektiem, un arī 
kā veidu iemūžināt mūsu atmiņas līdzšinējās 
mājās, padome ir apņemusies veidot 
dokumentāla video. Video ieraksts pasniedz 
unikālas izdevības satvert draudzes darbību 
mūsu iemīļotās baznīcas telpās, veidolā kas 
papildinātu iepriekš izdoto 50.g. jubilejas 
grāmatu un citus jubilejas pasākumus, 
uzskaitītus draudzes kalendārā.
!  Projekta mērķis būtu divkāŗšs: viens 
būtu sakopot izvilkumus no vairākiem 
dievkalpojumiem un sarīkojumiem kas atzīmē 
baznīcas gada norisi, izmantojot gan jauni 
uzņemtus filmu materiālus, gan arhivālas 
bildes. Otrs mērķis būtu dot iespēju draudzes 
locekļiem dalīties ar atmiņām un jūtām 
saistītas ar baznīcu, no personīgām un 
ģimenes vēsturēm, daudzkārt cauri 
paaudzēm. Blakus īpašām intervijām, tiks 
veidotas iespējas septembra and oktobra 
mēnešos visiem draudzes locekļiem kas vēlas 
piedalīties, iefilmēt savus anekdotus un 
reflekcijas.   
! Kā inscinētāju padome izvēlēja 
vidoegrāfu Tim Darrell. Dzimis un uzaudzis 
Bramptonā, Tima karjērs kā videogrāfs sāka 
veidoties vecāku tēvzemē Bermūdā, kur viņš 
aizbrauca pēc Jork (York) universtātes 
beigšanas kompozīcijā. Tur viņš šāka 

sadarboties ar vietējiem mūziķiem izveidojot 
mūzikas video ierakstus. Pēdējo desmit gadu 
laikā viņa darba klāsts ir paplašinājies, ietilpot 
reklāmu un dokumentālu filmu izveidošanu, 
ieskaitot televīzijas programas izgatavotas 
Bermūdas valdības uzdevumā, caur 
Bermūdas Rasu Attiecības Iniciatīva nodaļu. 
Tim turpina aktīvi darboties Bermūdā un 
Kanādā, un ir ieguvis atziņu kā daudzpusējs, 
iejūtīgs un spējīgs video ražotājs.

Videogrāfs Tim Darrell

Nāciet talkā!

Aicinam ikvienu spējīgu darba darītāju talkā iztīrīt mūsu baznīcas pagrabu un 
visas zāles!!!

Talka būs kopīga ar igauņu draudzi sākot septembra vidū. Aicinam vidus 
skolniekus talkā, parakstīsim brīvrātīgo darbas stundas lai beigtu vidusskolu.

Lūdzu pieteikties pie darbvedes Sarmas Gaides 416-924-1563.

Tuvāka informācija sekos.  Paldies par atsaucību.



COUNCIL CHAIR’S REPORT

We held our third Town Hall in Sidrabene 
on July 27, 2014. A lot of information was 
shared regarding the activities that were 
underway in connection with the sale of 
our church and our congregational 
transition as a consequence of that. The 
Town Hall also provided the opportunity 
for congregation members present to ask 
questions. Gundega Melli did an 
outstanding job of capturing the 
discussion that day and I have included 
the minutes of that day in this newsletter.

In addition, the teams that we formed to 
deal with all of the issues associated with 
the sale and transition met on August 13, 
2014 to review the current status of their 
activities and determine necessary next 
steps.

Attendees included: Inta Briedis 
(responsible for Ladies Auxiliary 
inventory, and oversight of the disposition 
of all of our church inventory and 
coordinating that with the Estonian 
congregation), Edite Sils and Anda Liberis 
(responsible for review, assessment and 
transfer of church archives and other 
related materials), Ojars Sils (responsible 
for preparing the general church 
inventory), Liga Miklasevics (responsible 
for meeting with the St. John's 
congregation to plan and implement the 
move of our administrative operations to 
there), Sarma Gaide (the disposition of our 
art work), Davids Smits (responsible for 
disposition of our musical instruments), 
and Skaidrite Leja (responsible for the 
video project to document our 
congregational experiences and life in our 
church as well as prepare our newsletters 
to inform our congregation of our 
activities).

The following actions were discussed and 
approved:
•Inta, with input from Sarma, will identify 
the firm or individuals to begin removing 
material that is to be discarded. More 
than one dumpster will be needed. This 
effort will begin on the second floor with 
material that is on the stage and under 
the stage. The effort will then move to 
the basement with input from Edite, 
Ojars, and Anda.

•Davids will coordinate the transfer of the 
grand piano in the sanctuary to St. John's 
church. Davids will also determine where 
two other pianos can be temporarily 
stored with the idea that they will be 
transferred, at an appropriate time, to 
Sidrabene. The fourth piano will be 
disposed of.

•Sarma will manage the transfer of six 
paintings to the St. John's church, the 
remaining paintings will be bubble 
wrapped and stored.

•A lot of work remains to address the 
condition of our church archives and 
related materials. It was determined that 
we do not have sufficient time to 
complete all needed review, assessment, 
compilation and disposition the would 
result in a complete and workable church 
archive and related composition of 
materials. Edite and Anda will work to 
organize the material into workable 
categories that can be boxed and stored. 
This is planned to be completed by 
September 15th. At that time they will 
need help to move these materials to an 
appropriate storage facility with the goal 
of completing the archival activity and 
review of related materials in a staged 
fashion at the St. John's church.

•Liga, and her team, will continue her 
meetings with the St. John's group to 
plan and implement the transfer of our 
administrative office to St. John's church. 
Once the costs of the relocation are 



known, including costs of the new 
telephone line and wifi, she will let us 
know.

•A calendar of services and special events 
for the months of September and 
October was mapped out. Mac. Ilze and 
Skaidrīte will establish a list of 
congregation members who will be 
interviewed for the documentary video; 
further opportunities for broader 
congregation participation with their 
memories will be identified. The calendar 
will also be published in the local Latvian 
newspapers.

•It was determined that we need to 
develop, with St. John's, a detailed 
calendar of activities for the next year. 
The following were identified as the 
members of this work group: Pastor Ilze, 
Sarma Gaide, Inta Briedis, and Davids 
Smits. Sarma will serve as convener.

I want to thank all of the individuals who 
are participating in these work groups. 
They are doing an outstanding job in 
addressing all of the issues associated 
with our change. I also want to thank all 
of the congregation members who have 
participated in our Town Halls and who 
have provided valuable input as we plan 
for our future.

We will continue to inform the 
congregation of all of the activity 
associated with our future plans and we 
will continue to seek your input as part of 
the process. I look forward to meeting  
with you in the fall!

Voldemars Innus
St. Andrews Council Chair

St. Andrew’s Evangelical Lutheran Latvian 
Church

Town Hall Meeting
Sidrabene  Main Hall

Sunday, July 27, 2014 at 1:00 pm

Present:  40 members (as of 1:00 pm)

Meeting is chaired by Astrīda Kalniņš.  Astrīda 
welcomes those present and invites members to 
ask questions regarding information provided in 
the presentations.  Any questions that can’t be 
answered will be recorded and answered in the 
Draudzes Ziņas Newsletter.  Suggestions may be 
submitted on post-it notes and handed in at the 
end of the meeting.

1. Selling of the Church:  Voldemārs Innus gives 
an update.  There is no change in the selling price.  
After a full inspection of the Church, Grace Church 
has accepted the environmental and physical 
condition of our church by waiving those 
conditions in the purchase agreement. In order 
that members of Grace Church get the financing to 
purchase our Church, they need to sell their own 
building. Those providing the financing are waiting 
upon confirmation of purchase from the buyers of 
Grace Church.  In accordance with Ontario law, an 
environmental study needs to be completed by the 
buyer of Grace Church.  Study will be completed 
by July 31, 2014.  August 29th, 2014 is now the 
date when Grace Church is to officially agree to 
purchase St. Andrew’s Church.  Oct. 31st is our last 
day in St. Andrew’s Church.
 
Question:  What happens if Grace Church is not 
sold?  Do we have to renew the purchase 
agreement?
Answer by Voldemārs:  If Grace Church can’t 
finalize the financing by these dates, we have the 
option of cancelling the agreement, or accepting 
additional changes to the dates in the purchase 
agreement. Voldemārs adds that a scenario 
where Grace Church would back out of the sale 
is not likely, as Grace Church has been 
aggressively getting permits for renovations of St. 
Andrew’s Church.
 
2.  Discussions with St. John’s Church June 23, 
2014:  Līga Miklašēvics gives an overview of the 
meeting.  A walkabout was done of the building to 
see how the space could be used in a co-operative 
way.  The Sunday school area may be used as an 
office; telephone and internet connections need to 
be wired in. St. John’s has already been clearing 
out some storage areas in order to give storage 



space to St. Andrew’s. Pastor Ilze Kuplēns-Ewart 
and dean emer. Fricis  Kristbergs will collaborate 
regarding worship.  Keys to St. John’s Church will 
be issued on August 29th.  Karlis Jansons, council 
chair of St. John’s Church, has expressed a desire 
to look over the co-operative agreement between 
St. Andrew’s Latvian and Estonian congregations, 
in which all expenses are divided 50/50, with the 
exception of telephone and internet (which are 
paid separately).  The use of tables and chairs 
from St. Andrew’s will be discussed at the August 
meeting.  Dāmu komitejas (Ladies’ Auxiliaries) will 
collaborate.  Dāvids Šmits and Brigita Alka will 
collaborate regarding the music program. Other 
areas requiring planning and co-ordination are:  
the bulletin board, table for book sales, storage 
cupboard for use by churchwardens, projector. 
Throughout her presentation Līga emphasized that 
the members of St. John’s Church were very 
welcoming, forthcoming and generous.  The next 
meeting will be in August.

Question #1:  What happens to the 
commemorative plaques?  Answer by Līga:  
They will stay in St. Andrew’s Church as they are 
part of St. Andrews’ history.
Suggestion:  We should not leave the 
commemorative plaques as they are of no value to 
the purchaser.
 
Question #2:  Will everything be combined in 
the future?
Answer by Līga:  No, but we will do as much as 
possible co-operatively.
Answer by pastor Ilze. We are not renters but 
partners. All expenses will be divided 50/50.  Both 
congregations will share worship services, with 
each congregation taking responsibility for 
alternate Sundays (1st and 3rd Sundays of the 
month, St. John’s, and the 2nd and 4th Sundays, St. 
Andrew’s). The church calendar is a joint effort.  
Each congregation has its own unique, beloved 
traditions and we can become enriched by sharing 
these traditions. For example, St. John’s has an 
annual rummage sale at Saulaine, St. Andrew’s 
“Aid for Latvia” committee hosts a Family Day 
brunch, and we serve champagne on New Year’s 
Eve. There may be 3 worship services on 
Christmas Eve in order to accommodate all 
members of our congregations.  Patience and 
goodwill will lead to a successful collaboration and 
interaction between the 2 congregations. 

Question #3:  Will we be one congregation?  
Will we no longer be St. Andrew’s and St. 
John’s but a congregation with a new name?

Answer by Līga:  This is something for the future.  
We need to try out cooperation first.

Question #4:  What are we going to pay St. 
John’s? 
Answer by Līga:  All expenses will be paid 50/50.  
St. John’s has not asked for money.

3.  Inventory of Artwork:   Sarma Gaide reports 
that inventory of artwork has been completed by 
Valda Zobens and Inga Untiks.  6 paintings 
considered of value will stay in our collection and 
will be displayed with the agreement of St. John’s 
Church.  The remainder of artwork pieces will be 
put up for sale. Photos of these paintings will be 
published in the Draudzes Ziņas Newsletter and 
advertised in the Latvija Amerikā newsletter.  St. 
John’s Church has expressed a desire to 
participate in a silent artwork auction.

4.  Inventory of Archives:  Anda Liberis gives a 
status report. Together with Edīte Sils, an inventory 
is being conducted of all church documents. Anda 
reports that the job is much bigger than thought 
initially, as the archives are disorganized, and 
there are missing and damaged documents. Also, 
there is a need to examine which documents are 
important.  Documents are being categorized into 
general categories:  minutes of council meetings, 
pastor’s reports, Sidrabene, committees and 
subcommittees, other organizations.  Future 
archives need to be categorized accordingly.

Question #1:  Where did the information come 
from for the 50th Anniversary Book?
Answer by Anda:   We searched for the 
information.  Some of the source materials were 
from private collections and have been returned to 
their owners. At present it is not yet clear what of 
that remains in the church files.
Question #2:  Do you need volunteers to help?
Answer by Anda:  At the present time, no, but it is 
possible that we may need help in the future.  We 
especially need a proper storage area for the 
archives.  Anda requests that members donate to 
the archives, documents (in good condition) that 
they have at home.

5.  Inventory:  Voldemārs Innus reports that Ojārs 
Sils is looking after general inventory by taking 
photographs and recording where each item is 
located.  Grace Church has asked that all items 
not attached to the fabric of the building be 
removed from the church.  Chairs are valuable and 
we will need to decide where they could best be 
used.  Inta Briedis has agreed to be responsible for 



making decisions as to what we are keeping, and 
what is to be given away.

6.  The Future of the Church:  Aija Mazsīlis 
reports on the planning meeting held on June 24, 
2014.  The committee included church council 
members  Aija Mazīlis, Līga Miklašēvics, Indra 
Mertens, Auseklis Zaķis, and pastor Ilze Kuplēns 
Ewart. The committee brainstormed “What will we 
be like in future?” Those present recognized that 
we need to be an inclusive and welcoming 
congregation. The following ideas were proposed:  
maintain Latvian identity, celebrations, 
confirmation, and the music program; conduct 
services in both English and Latvian with the 
possibility of simultaneous translation; embrace 
pastor Ilze’s spiritual leadership (different from 
religious practices in Latvia); recognize that we are 
a mobile congregation; make coffee time more 
inclusive and friendly; find out what the younger 
generation needs from us; support Camp 
Sidrabene; explore what Grace Church is doing in 
their active youth ministry; organize family retreat 
weekends similar to “3 x 3”; continue with Aid for 
Latvia initiative; establish a presence in the Latvian 
Centre; organise transportation to St. John’s 
Church; investigate the use of technology (blog, 
web, Skype).  Aija concludes by saying that with 
the selling of the Church,
we no longer have financial worries; we can 
embrace spiritual matters and continue building on 
what we have.

Question:  Will future discussion dates be 
advertised? 
Answer by Aija:  Dates will be advertised in the 
Draudzes Ziņas Newsletter.
Suggestion:  Divide discussions according to 
age groups and topics.

Pastor Ilze adds the following:
The issues we are facing and addressing are 
common to all churches in countries that were 
historically Christian. In the past, all that was 
required of the Church was to have an open door.  
Now we need to learn how to reach out to people 
in order to address life’s questions and to be a 
genuinely welcoming and inclusive congregation.  
As I have been asked to reach out to members of 
groups we have not focused on, I have met with 
some newly arrived people from Latvia, who 
already have a link with our congregation.  They 
suggested for example, English language lessons, 
sports, as well as music. Another example of 
outreach: it is of utmost importance to find out what 
young families want for their children.    Members 
have shared with pastor Ilze the difficulty in 

understanding Bible readings in Latvian. A 
question and answer period before the service 
would help facilitate a better understanding. There 
are challenges to be addressed when we go to St. 
John’s, such as the stairs in front of the altar.  
There are differences in our worship style that will 
need to be explained, but our worship services are 
in the process of evolving.  

Question & Comment:  
Would it be possible to have church services at 
the Latvian Centre for the  Latvian Pensioners 
Association?  Also, newly arrived Latvians are 
more familiar with the Latvian Centre.
Answer by  Pastor Ilze:  Yes. The Pensioners 
group is very important.  This is a question I have 
raised before.  It is important to take worship 
services to where the people are.  For example, 
during the summer months we have many people 
who attend services in Sidrabene. We need full 
worship services for the Pensioners at the Latvian 
Centre would be a necessary addition.

Voldemārs adds:  We need to do something 
different in our future.  We need to reach out to 
those people who want to be in our congregation, 
who want to be in the Latvian milieu, and for whom 
this is important.  (Sentence removed) The selling 
of church has given us a tremendous opportunity 
to bring about change that will keep us together 
and offer us a secure future.  Outreach will be 
extremely important. We need to find where our 
people are.  We need to find the people who are 
willing to work with us, including Latvians from 
Latvia who have expressed a willingness to 
participate.  As well, we need to be more 
forthcoming and welcoming to mixed-marriage 
couples. We need to find venues and activities for 
our young people.  Sidrabene is a great magnet 
for Latvians.  There has been great co-operation in 
the last 2 years between the Padome and 
Parvalde. 

7.  Greater use of Sidrabene:  Voldemārs Innus 
encourages a greater use of Sidrabene for worship 
services as well as for recreational activities and 
the enjoyment of nature.  Voldemārs reports on 
work done by the committee that was drawn 
together and approved by Council, with a particular 
goal to look at how the main hall could be 
renovated in order to serve as a sanctuary, and for 
other activities as well.  Committee members are:  
Jānis Ozols, Imants Ķivlis, Maureen Ķivlis, Linda 
Lakats, Ivars Jansons, pastor Ilze Kuplēns-Ewart, 
Kārlis Blūms, Andris Bergvalds, Andrejs Grīnbergs, 
Voldemārs Innus.  Inta Briedis and Dāvids Šmits 
will be invited to be part of this committee.  



Worship services would be held once a month.  
We no longer have our church building.  This could 
be one of the places where we do our 
congregational work.  We would also do our 
congregational work in the Latvian Centre, Kristus 
Dārzs, and St. John’s Church.  Voldemārs 
welcomes suggestions from members as to how 
the space could be used more effectively.  

Question #1:  What will be the cost of the 
renovations?  Where is the money coming 
from?
Answer by Voldemārs:  Money from the sale of 
the Church would partially cover the renovations.  
We would apply for funds from the government. 
Funding up to $50,000 can also be requested to 
make the building accessible for people with 
mobility issues.  The rest of the money would 
come from fundraising.  If people believe in the 
value of the project, they will be willing to 
contribute, especially if they know that funding is 
also coming from other sources.

Question #2:  How are we going to pay for this? 
Answer by Voldemārs:   Part of the money will 
come from the sale of the Church.  The rest will 
come from fundraising. If the project is important, 
we all need to support it, just as we did for the 
swimming pool and the Kafejnica.

Question #3 and suggestion:  What about plans 
for transportation?  It is important to reach out 
to people with kindness and let them know that 
transportation will be arranged. 
Answer by Voldemārs:  Yes, this is very 
important.  Once we start using Sidrabene as a 
place of worship, we will need to engage people 
who could be eager to help with transportation.

Question #4:  Are there concrete plans for the 
upgrade of the building?

Answer by Voldemārs:  To date there has been 
just one meeting that was a brainstorming session.  
Suggestions from the members are welcome.  The 
plans will be addressed more fully at the next Town 
Hall meeting.

Question #5:  What discussion has taken place 
regarding changes to be made to the building?
Answer by Voldemārs: In addition to the 
brainstorming that occurred at the first meeting 
of the group, Viktors Jaunkalns, a well-known 
architect has agreed to help us with this effort 
as we consider possible changes. 

Question #6:  Should Sidrabene not be the 
property of Latvian society, not just the St. 
Andrew’s congregation?
Answer by Voldemārs:  We have no plans to 
separate Sidrabene from the St. Andrew’s 
congregation.  Sidrabene is an integral part of 
our congregation and is already popular with 
members of other congregations and 
organizations, and the Latvian community.

Voldemārs concludes by saying we need to be 
united for the future.  A questionnaire will be sent 
out to members.  Voldemārs thanks Astrīda, Aija, 
Līga and Sarma for helping to organise the Town 
Hall meeting.

 Adjournment:  Astrīda thanks members for 
attending and adjourns the meeting at 2:25 pm.

Recorder:  Gundega Melli

Do you feel reading in worship services is something you should be doing, but arenʼt 
confident enough?

Come and join current and future readers for a meeting following the service on 
September 21 to be enlightened!

Are you looking for a way of using your artistic and creative talents to use in worship?
Would you like to help create worship?

# # The time has come to form a worship "leadership team”
All you need to do is sign up and we will organize and time and place to meet!
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65th ANNIVERSARY VIDEO PROJECT

! As part of several celebratory projects 
to mark our 65th anniversary as a 
congregation, as well as to memorialize our 60 
years of residence in our present home, the 
Church Council undertook to support a 
commemorative video project. It was felt that a 
video would provide unique opportunities to 
capture the interaction of the congregation 
with our beloved building in a form that would 
complement the previously published 50th 
anniversary book and other planned events 
that are outlined elsewhere in this newsletter. 
! The goal of the project is twofold: on the 
one hand it would record excerpts from many 
services and events that mark the passage of 
the church year, incorporating recently 
recorded footage with archival pictures. A 
second purpose of the video would be to allow 
congregation members to share memories and 
feelings from their personal and family history 
associated with the present building, 
sometimes through several generations. In 
addition to formal interviews with some of the 
remaining congregation founders, all 
congregation members would be invited to 
contribute reflections and anecdotes on filming 
dates in September and October.

! To execute this project the Council 
engaged videographer Tim Darrell. Although 
he was born and raised in Brampton, Ontario, 
his professional path emerged in his parents 
homeland of Bermuda, where he moved after 
completing his education in music composition 
at York University. Initially his video and sound 
engineering experience was accumulated 
working with local musicians creating music 
videos. In the last decade, commercials and 
documentaries became a significant aspect of 
his practice, including TV programs created for 
the Bermuda Race Relations Initiative of the 
Bermuda Cabinet Office. Tim continues to 
work in Bermuda as well as developing a 
reputation as a skilled and versatile 
documentary video producer back in his home 
country, Canada.

WE NEED YOUR HELP!

Beginning with the middle of  September we will be organizing a series of  work bees, jointly 
with the Estonian congregation, to empty the church halls and basement in preparation for 

our move.

We need the assistance of  every able-bodied helper to accomplish this task. High school 
students can accumulate volunteer hours needed for graduation.

Please contact our office administrator Sarma Gaide at 416-924-1563.

Further information will follow. Thanks in advance for your responsiveness!



KALENDĀRS: SEPTEMBRIS - OKTOBRIS 
2014

CALENDAR: SEPTEMBER - OCTOBER

SEPTEMBRĪ

Svētdien, 7. septembrī 
11:00 Kapu svētki Yorkas kapsētā
Svētdien, 14. septembrī 
11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu un 
kristībām (Alīze Siksna)
Sidrabenē: Pateicības diena hamiltoniešiem
11:00 Dievkalpojums (Māc. Dāvis Kaņeps)
12:30 pusdienas (pieteikties pie Valda 
Kauliņa līdz 8. Sept) 13:30 “Debess Mannā”  
koncerts.
Sestdien, 20. septembrī
Sezonas slēgšana Sidrabenē
Svētdien, 21. septembrī 
14:00 Topošu iesvētamo, un vecāku tikšanās 
ar mācītāju.
15:00 Dievkalpojums
18:00 Koncerts: Jaunie latviešu mākslinieki 
Svētdien, 28. septembrī
15:00  Dievkalpojums (abās valodās) ar 
dievgaldu.
Pēc tam Dāmu komitejas rīkotais “Retro 
vakars” (tuvāka informācija sekos)

OKTOBRĪ

Sestdien, 4. oktobrī
18:00 Koncerts: Artūrs Ozoliņš
Svētdien, 5. oktobrī  Pļaujas svētku 
dievkalpojums
15:00 Dievkalpojums ar dievgaldu
Pēc tam, pļaujas svētku sarīkojums augšējā 
zālē Dāmu komitejas izkārtojumā kopā ar 
“Town Hall” sanāksmi
Pa starpu koncertēs ansamblis “Skanda”
Svētdien, 12. oktobrī
11:00 Dievkalpojums
Piektdien, 17. oktobrī
“Dievs, Tava zeme deg!” Pieminām tos, kas 
devās bēgļu gaitās pirms 70 gadiem un viņu 
mūža ieguldījumu trimdas latviešu 
sabiedrībā

Svētdien, 19. oktobrī
9:30 Angļu valodā
11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu

Sestdien, 25. oktobrī
15:00 Dievnama nodošanas dievkalpojums 
kopā ar igauņu draudzi un Grace Toronto 
draudzi.  Ar dievgaldu. Dievkalpojumā 
piedalīsies arī bīskaps Michael Pryse.

Svētdien, 26. oktobrī
17:00 Muzikāls svecīšu dievkalpojums; 
Dāvids Šmits, ērģeles

Nedēļā starp 27. un 31. oktobri dievnams būs 
pieejams katram no 10-21:00 lai mierīgi 
pasēdētu, pakavētos savās atmiņās, 
pavadītu laiku lūgšanā.

SEPTEMBER

Saturday, September 20th
Sidrabene season closing event

Sunday, September 28th
15:00 Worship in Latvian and English 
followed by a Retro Evening hosted by the 
Ladies’ Auxiliary (information to follow)

OCTOBER

Sunday, October 19
9:30 Worship in English
Saturday, October 25th
3:00 Service of thanksgiving together with 
the Estonian congregation in honour of our 
ministry at St Andrew’s. We will also be 
blessing the future ministry of Grace Church.
Bishop Michael Pryse will be present.
Sunday, October 26
17:00 Service of music and prayer
Please note: the sanctuary will be open daily 
from October 27-31 from 10:00-21:00 for 
prayer and reflection.  


