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2020. gada NOVEMBRIS
LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC



DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
Tel: 301/251-4151
Virtuvē: 301/251-0779
dcdraudze@gmail.com
www.dcdraudze.org
MĀCĪTĀJA
prāv. Anita Vārsberga Pāža
mobilais 301/302-3270
macanitavp@gmail.com

Cik ļoti gribētos atkal tikties mūsu iemīļotajā dievnamā un kopā
baudīt sadraudzību, kā agrāk to darījām! Tomēr, ņemot vērā, ka
lielākā daļa no dievkalpojumu apmeklētājiem un vairāki brīvprātīgie
darbinieki ir coronavīrusa augstākā riska grupā, draudzes padome ir
pārliecināta par savu lēmumu baznīcas telpās nepulcēties līdz
laikam, kamēr varēsim to darīt droši.
Brīvā dabā esam tikušies divas reizes – Kapu svētkos (35 dievlūdzēji)
un Pļaujas svētkos baznīcas stāvlaukumā (klātesot 23
dievlūdzējiem). Abās reizēs svētbrīžos varēja piedalīties arī no
mājām – virtuāli. Ceram 8. novembrī piedāvāt vēl vienu brīvdabas
svētbrīdi pirms iestājas aukstākas ziemas dienas. Lūdzam sekot
jaunumiem iknedēļas epasta sūtījumos.
Ar Dievpalīgu, turēsimies stipri ticībā, veseli miesā un garā!

KALENDĀRS

KANCELEJAS VADĪTĀJA
Velta Firsova
darba laiks: pirmdien, trešdien,
piektdien no 10:00 – 15:00

svētdien, 8. novembrī – 11:00 Brīvdabas SVĒTBRĪDIS (klātienē & virtuāli)

DRAUDZES PRIEKŠNIECE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com

trešdien, 11. novembrī – 11:00 Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru un
diplomātu PIEMINĒŠANA Rock Creek kapsētā. Rīko Daugavas Vanagi &
Latvijas vēstniecība

PĒRMINDERE
Dagnija Ķilpe 410/952-4816
dagnia@comcast.net

ceturtdien, 12. novembrī – 19:00 Literārais pulciņš (virtuāli) *

KAFIJAS GALDU KOORDINATORE

Ieva Kārkliņa O’Rourke
703/760-1469
ieva1@verizon.net
SKOLAS PĀRZINE
Daina Block
blockdaina@gmail.com
dclatviesuskola@gmail.com
SAIMNIEKS
Marcus Birznieks 301/610-9721
TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE
Dace Zalmane 703/442-8458
dzalmanis@yahoo.com
BAZNĪCAS KALENDĀRS
informācija nākošā mēneša
numuram jāiesniedz kancelejā
līdz kārtējā mēneša 20.datumam

Katru trešdienu, plkst 10:00 SVĒTBRĪDIS (virtuāli)

svētdien, 15. novembrī – 11:00 Latvijas Valstssvētku ar Varoņu
pieminēšanu SVĒTBRĪDIS & SADRAUDZĪBA
trešdien, 18. novembrī – 19:30 LATVIJAS VALSTSSVĒTKU SARĪKOJUMS
(virtuāli). Rīko LOV *
svētdien, 22. novembrī – 11:00 Mirušo piemiņas dienas SVĒTBRĪDIS &
SADRAUDZĪBA
svētdien, 29. novembrī – 11:00 Adventa I SVĒTBRĪDIS & SADRAUDZĪBA

Draudzes virtuālie svētbrīži notiek Zoom platformā.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā:
www.dcdraudze.org
kā arī regulāri tiek izsūtītas elektroniski.
Tie, kas nelieto internetu, var piedalīties iezvanot pa telefonu
+1 (301) 715-8592 un ievadiet Meeting ID 5666715765

Īsziņas Novembris 2020

VĒSTĪJUMS REFORMĀCIJAS SVĒTKOS!
Dieva vārdos lasām: “Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess.” (Māc. 3:1)
SAVĀ LAIKĀ MŪS PAZINA KĀ:
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL)
NO ŠĪ LAIKA AICINĀM MŪS PAZĪT KĀ:
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē! (LELBP)
Sveicu Jūs Reformācijas svētku dienā - 2020. gada 31. oktobrī ar ziņām, ka notikusi vēsturiska pārmaiņa.
Sinodālā balsojumā LELBāL nolēma mainīt savu nosaukumu, lai tas patiesāk atspoguļotu mūsu darbību. Gadiem
jau esam ne tikai ārpus Latvijas vai diasporā, bet arī Latvijā! Jau 2010. gadā tika dibināta mūsu Rīgas
evaņģēliskā draudze un darbojās Rīgas Reformātu-Brāļu draudze. Pamazām atvērās vienas durvis, otras, un ar
mums kopā pulcējās tie, kuri pie mums atrada savas garīgās mājas. Atsaucoties aicinājumam, 2016. gadā Rīgā
notika LELBāL Latvijas iecirkņa dibināšanas dievkalpojums. Mārtiņš Luters ticēja, ka Baznīca nedrīkst nonākt
stagnācijā, tai jābūt kustīgai un gatavai pārveidoties jaunos apstākļos, vajadzībās.
Otrā pasaules kara un bezdievīgu komunisma briesmu dēļ trimdā ārpus Latvijas nonāca daļa no Latvijas ev. lut.
Baznīcas. 1944. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas archibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt
dzimteni. Savas vadītās Baznīcas darbu viņš turpināja, līdz ar daļu Latvijas tautas nonākot Vācijas bēgļu
nometnēs. Arī toreiz vēsturiskie un ģeogrāfiskie apstākļi spieda vairākas reizes mainīt Baznīcas nosaukumu, lai
tas atspoguļotu reālo situāciju, ka daļa no pirms kara vienotās LELB tagad atradās ārpus Latvijas. Pa gadiem
bijām gan LELB Trimdā, gan LELBāL. Nonākot pasaules četros kontinentos, latviešu bēgļi dibināja draudzes,
cēla dievnamus, veica Kristus misijas darbu un neaizmirsa savu pienākumu aizlūgt par dzimtenē dzīvojošajiem
brāļiem un māsām. Lūgšanas pārvērtās darbos, kurus Dievs svētīja!
Kopā ar citām Baznīcām sadarbosimies, lai pasaulē vairotos Kristus miers, taisnība, patiesība un mīlestība Dieva
dotā, vienmēr radošā un pārradošā Gara spēkā!
Angļu valodā būsim: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide (LELCW);
vācu valodā: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit (LELKW);
krieviski: Латвийская Eвангелически Лютеранская Церковь в Мире (ЛEЛЦМ).
Lūdzam ar mums labāk iepazīsties, apmeklējot mūsu mājas lapu: www.lelbpasaule.lv
Mainot mūsu nosaukumu, neesam zaudējuši savu iepriekšējo identitāti, bet esam apliecinājuši, kas mēs jau esam
un ceram vēl būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, baiļu pilnā laikā - 1947. gada Reformācijas svētkos, mācītājs Dr.
Kārlis Bilzens latviešu bēgļus iedrošināja: “Pasaule izjūt fizisku un garīgu tukšumu, tuksneša stāvokli. Bet, Jēzus
arī tagad savā debesu realitātē iet cauri pasaulei.” Un vēl šajā pandēmijas, nemiera pilnajā, smagajā laikā, Viņš
iet cauri pasaulei un mēs - Viņa pēdās! Paļausimies!
Jums izlūdzamies Reformācijas svētku prieku, ticības spēku, cerību un Dieva svētību! Vienosimies lūgšanās un
cits citam palīdzēsim dzīvot un kalpot Dievam par godu! Dosimies pretī gaišai nākotnei ar prieku un pateicību par
to, kas bijis, ir, un kas vēl būs!
Archibīskape Lauma Zušēvica
LELBPasaulē Virsvalde
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APSVEICAM JAUNLAULĀTOS
Mūža derību slēguši
Aleksandrs Hāgelis & Rebecca Fields Payne
2020. gada 24. maijā
Charlestown, SC
Aleks Goldschmidts & McKenzie Godbout
2020. gada 27. jūnijā
Rockville, MD (Rev. Patty Jovel)
Anita Klīmane & James Dulkerian
2020. gada 5. septembrī
Chestertown, MD
Sarma Klīmane & Chandler Givens
2020. gada 24. oktobrī
Annapolis, MD (prāv. Anita)

Jaunākajiem skolēniem svētdienas rītos lasām
priekšā LNB Bērnu žūrijas grāmatas. Laris Kārklis
bija mūsu pirmais lasītājs un bērniem priekšā lasīja
,,Svizis”. Anna Van Gaal, viena no palīgskolotājām
iepazīstināja skolēnus ar dzejoļiem no ,,Zvēri, kurus
neviens nav redzējis, tikai mēs” un Sandra Seng, kas
svētdienas rītos skolai kārto tehniskās vajadzības,
oktobrī bērniem lasīja ,,Gurķis Elmārs, kas dikti
kreņķējās”. Henriks Pēkalis, trešās klases skolotājs,
skolēniem lasīja ,,Rasas vasara”. Palīgskolotāja Elisa
Ģērmane strādā skolas labā, veidojot krustvārdu
mīklas un pierakstot skolēnu nopelnītos punktus
skolas sapulcēs. Priecājamies par jaunākās paaudzes
gribu piedalīties skolas darbā!
25. oktobrī skola pirmo reizi kopš marta tikās
klātienē. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus
ar latviešu maskošanas tradīcijām, dot viņiem iespēju
uzvilkt Halovīna kostīmus un mācīties tautas deju
soļus. Alberts Ozols novadīja tautas deju stundu
draudzes nama stāvlaukumā. Esam priecīgi un
pateicīgi, ka tautas deju kopas “Namejs” vadītājs bija
ar mieru slapjā un aukstā svētdienas rītā mācīt skolas
bērniem tautas deju soļus. Paldies Albertam un
skolas vecāku padomes priekšniecei Vizmai
Dahnckei par visu, ko darījāt, lai pasākums labi
izdotos.

“Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis:
palieciet Manā mīlestībā!” saka Jēzus Kristus.
“...lai Mans prieks mājotu jūsos un
jūsu prieks būtu pilnīgs.” Jņ 15:9,11

SKOLAS ZIŅAS
Skolas virtuālais semestris rit uz priekšu ar vairākām
pārmaiņām mūsu skolēniem. Skolotāji pamazām
pierod pie neklātienes mācībām. Tāpēc vecākajām
klasēm notiek vairāk mācību stundu nekā tas bija
pavasarī. Pie pārmaiņām varam arī pieskaitīt to, ka
Marika Selga ir piebiedrojusies skolas mācību
spēkam, pasniedzot vēsturi 6., 7. un 8. klasei.
Marikas vadībā skolēni piestrādā, izveidojot
ciltskoku projektu. Ar sajūsmu un prieku sveicam
Mariku atpakaļ skolas lokā!

Daina Block
Skolas pārzine
dclatviesuskola@gmail.com
LITERĀRAIS PULCIŅŠ
Literārais pulciņš tiksies virtuāli
12. novembrī plkst. 19:00, lai
pārrunātu Ingas Ābeles romānu
,,Klūgu mūks”. Ja vēlaties piedalīties pārrunās, bet nesaņemiet
literārā pulciņa e-pastus, lūdzam
sazināties.
Daina Block
blockdaina@gmail.com
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Latviešu organizācijas Vašingtonā DC laipni aicina

trešdien, 18. novembrī plkst. 19:30 (7:30 pm EDT)
KOPĀ AR MUMS
SVINĒT LATVIJAS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS 102. GADADIENU!
Pulcēsimies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

DIENĀ, KAD NEVARAM BŪT FIZISKI KOPĀ, TOMĒR SANĀKSIM VIRTUĀLI,
LAI SAJUSTU KOPĪBU UN RAIDĪTU SAVUS LABA VĒLĒJUMUS LATVIJAI!

Klausīsimies skolas bērnu deklamācijas, viesu mākslinieces Ilonas Kudiņas
mūzikālu priekšnesumu,
īpašu viesu uzrunas,
un kopā novēlēsim Latvijai saules mūžu!

Tuvāki norādījumi par piedalīšanos Valstssvētku sarīkojumā sekos.

