
BRADFORDAS DRAUDZES ZIŅAS 
Draudzes priekšnieks: Ēriks Novadnieks, 44 Brantwood Road, Bradford BD9 6QA,  

tel.: 01274 82 16 61 
 

Kristīti:                                              2013. gadā 
20. 10. Daniels Jansons 
20. 10. Nikola Jansone 
28. 12. Tomass Kristers Burkevics  
      
Kristīti /iesvētīti un uzņemti draudzē:  
31.  3. Andris Aleksejevs 
31.  3. Agnese Borīte 
31.  3. Inese Jirgena 
31.  3. Lana Puriņa 
31.  3. Ilmārs Rebainis 
 

*  *  * 

     Ziņojumā Sinodei draudzes priekšnieks raksta, ka uz šī gada 1. aprīli draudzē sastāv 80 
draudzes locekļu. Ne visi, kas ir iesvētīti draudzē, var iesaistīties draudzes notikumos, jo dzīvo 
par tālu no Bradfordas. Kopš rudens ir noturētas  iesvētību mācības un 18. maijā būs kristības un 
iesvētības, kristīs 2 bērnus un draudzei pievienosies 8 jauni locekļi. 
   Pagājušā gadā ir noturēti 12 dievkalpojumi baznīcā, 6 no tiem ar dievgaldu, Kapu svētku dievkalpojumā 
pulcējāmies Nabvudas kapličā, viesis bija māc. Mārtiņš Urdze no Liepājas. DVF nodaļas namā ir noturēti 
3 svētbrīži, tur notika arī kārtējais draudzes rudens bazārs, čaklām dāmām pateicamies par bagātīgo 
kafijas galdu un arī visiem, kas saziedoja  lielo mantu klāstu loterijas galdam. DVF nodaļas namā ir 
noturētas 7 draudzes pēcpusdienas par garīgām tēmām. Vienu no tām veltīja dzejnieka Imanta Ziedoņa 
piemiņai. Anda Krolle un mācītāja lasīja viņa dzejas, stāstus un atskaņoja viņa dziesmas. 
   9. marta mūžīgā mierā Dievs aizsauca Valdi Avotiņu. Draudze skumst par viņa aiziešanu. Viņa sirsnība, 
izpalīdzība un darbīgums paliks labā piemiņā.  
   Draudzes atbalstu arī pagājušā gadā ir saņēmuši Liepājas Krusta draudzes diakonijas centrs, Vērgales 
pagastā apkārtnē dzīvojošie pensionāri un laikraksts “Brīvā Latvija”. 
 
   No draudzes darbības finanšu pārskata izriet, ka 2013. g. ienākumos uz Pļaujas svētku aicinājumu 
locekļu ziedojums bija £ 745, bazāra ieņēmums bija ₤ 569.25, nodevas ₤ 935.  bet dievkalpojuma 
kolektēs ienāca ₤ 2163.77.  
   Tomēr izdevumi bija lielāki: No rezerves konta bija jāizņem ₤ 4005.68. Visu budžeta lapu  var ieskatīt 
pie draudzes kasiera un priekšnieka. Lai turpinātu draudzes darbu, lūdzam visu jūsu atsaucību.  
   Draudzes valde pateicas jo sirsnīgi tiem, kas iesaistās draudzes darbā un to atbalsta - katrs pēc savām 
spējām. 
         

Draudzes maksājumus pieņem kasieris:    

              

Andris Tamsons                             
98 Raikes Road 
Skipton North Yorkshire 
BD23 1LU 
tel.: 01756 79 79 88 

               
 

 

Mūžībā aizsauktie draudzes locekļi  
Arvīds Auziņš  + 18.  4. 
Gaida Siliņš   + 10.  8. 
Katija Elvira Aumalis +   6. 10. 
 
Dieva mierā ir izvadīti: 
Antons Dzeriņš  +   8.   9. 
Ivars Bekeris   +   3. 11. 

Maksājot ar čeku lūdzu rakstīt Latvian Ev. Luth. Church 
. 

un 
 
Aina un Ēriks Novadnieks 
44 Brantwood Rd. 
Bradford BD9 6QA 
Tel. 01274 82 16 61. 


