
    !
   Kristus saka:  
 “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.”!
!

    Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Lielbritānijā 
  Austrumanglijas un Vidusanglijas draudžu 

      A P K Ā R T R A K S T S 
      2015.GADA 1.POSMAM 

* Attēls no Džonatana Klarka (Jonathan Clarke) skulptūras “Dzīves Ceļš”. Tajā atspoguļoti daudzie negaidītie 
līkloči un pagriezieni mūsu ceļā no tumsas uz Kristus krusta gaismu. Skulptūra atrodas Ely katedralē. 

               !
Ir pienācis Advents jeb atnākšanas gaidīšanas laiks, kad šajās sekojošajās četrās nedēļās 

gatavojamies Kristus piedzimšanas mistērijai Ziemsvētkos. 
Cilvēka dzīve ir pastāvīgs Advents, kurā mēs gaidām - lai kļūtu, iegūtu, piepildītu, atklātu. 

Nemitīga darbošanās, cerība, ilgas - tas viss ir daļa no mūsu Adventa pieredzes. 
Lai šis Advents un tam sekojošie Ziemsvētki atnes piepildījumu mūsu cerībām un ilgām, 

dāvājot Ziemsvētku mieru un prieku mūsu dvēselēm. !
Rosinošām pārdomām bagātu Adventu un Dieva svētītus Ziemsvēkus vēlot, 

jūsu mācītājs Viesturs Vāvere !
Gana raksts 2014. gada Kristus piedzimšanas svētkos,  

ievadot anno Domini 2015  !
Saka liecinieks: “Jā, es nāku drīz.”- “Āmen (tiešām), nāc, Kungs Jēzu!” (Jāņa atklāsmes grāmata 22:20) 
                                                                                                                 
       Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū, 

       pēdējā no manis rakstāmā Gana rakstā lai mūs vada šie vārdi no pēdējās Bībeles grāmatas – Jāņa 
atklāsmes beigām: “Jā, es nāku drīz.” “Āmen, nāc, Kungs Jēzu!”  Kurš ir minētais liecinieks, kas drīz sola 
nākt? Pats Dievs, Jēzus, jeb kāds Viņa sūtnis? To pārdomājot, varam ievērot, cik daudzveidīgi Dievs jau ir 
nācis šajā pasaulē: ar Savu mīlestību, ar Savu Vārdu, un it īpaši, Savā Dēlā Jēzū Kristū. Ziemassvētki ir 
svētki par godu Viņa nākšanai, Viņa iemiesošanās brīnumam. Un reizē svētki, kas ne tikai vien atskatās senā 
pagātnē, bet kuros atskan apsolījums nākotnei. Apsolījums Dieva nākšanai pilnībā, godībā. Apsolījums, ka 
pirmkristiešu lūgšana “Maranatā” - Nāci, Kungs! – tiek uzklausīta. 

       Atskatoties uz aizvadīto gadu – un pie manis: reizē atskatoties uz aizvadītiem 21 gadiem – gribas 
pateikties par daudziem brīžiem, kuros Dieva nākšanu pie mums varējām izjust: dievkalpojumā, pie Svētā 
Vakarēdiena, bet arī patiesības, draudzības un prieka brīžos mūsu saimē. Stāvot pie archibīskapa prof. 
Teodora Grīnberga granita kapakmeņa Esslingenas Plīnsavas kapsētā, pārlasu tur iekalto liecību no 1. Jāņa 
vēstules 4:16: “Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs Viņā.” Tik tuvu mums 
var būt Dievs, tik tuvs ir ceļš Viņa nākšanai. Un tomēr vēl ir spriedze ar nakti ap mums, ar tālēm, kas mūs 
šķir, ar pārpratumiem, vainu, grēku, sāpēm, nāvi. Vēl ir tik daudz iemeslu, lai no sirds lūgtu: “Nāc, Kungs 
Jēzu!”  Nāci manā dzīvē, nāci mūsu draudzē un Baznīcā, nāci un pārvērt pēc Tava prāta so pasauli, lai tā 
kļūtu par Tavu valstību. 

       Kad Dievs nāk, Viņš arī mūs saved kopā. Kā konkrētu liecību Dieva vienojošam spēkam ar prieku un 
dziļu pateicību minu mūsu Baznīcas ieiešanu luterāņu un anglikāņu baznīcu Porvo kopienā, kas tika svinīgi 
parakstīta 2014. gada 19. septembrī Yorkā, Anglijā. Būt Dievā pilnīgi vienotiem, ar visām praktiskām 
konsekvencēm, piemēram baznīcu locekļiem un darbiniekiem, vai arī telpu lietošanā, tas ir kaut kas 



brīnišķīgs un svētīgs. Un vēl vienu lielu Dieva klātbūtnes svētību esam saņēmuši aizvadītajā gadā: es 
domāju - mūsu Baznīcas bīskapa/es vēlēšanas. Lai Dievs ar mūsu Baznīcas turpmākās archibīskapes 
kalpošanu ienāk mūsu Baznīcā arvien par jaunu, arvien gaišāk un skaistāk! Svētīga jau bijusi vēlēšanu gaita 
– dzīvā interese draudzēs, pāri par 95% balstiesīgo piedalīšanās, pārliecinošais vairākums. Īsti kristīgā veidā 
izšķiroša nav bijusi ne ārējā dzīves vieta, ne dzimums, un cik jauki, ka vēlēšanas nemaz nav traucējušas 
mūsu kopību: nedz mūsu sadarbību vēlēšanu laikā, nedz kopējo darbu turpmāk! 

       Abi ar manu kundzi Veru novēlam Jums Kristus piedzimšanas svētkos un 2015. gadā, lai Dievs patiesi 
ienāktu tieši Jūsu personīgajā dzīvē un vidē, un padarītu Jūs reizē arvien atvērtākus Viņa nākšanai. Pirmais ir 
Viņa klātbūtne, Viņa apsolījums: “Es nāku drīz.”  Ziemsvētku gaismā jau saredzēsim Viņa gaismu. Un 
atsaucoties uz Viņa Vārdā doto apsolījumu, kristībās savienotu ar mūsu dzīvi, droši lūgsim mūsu Tēvu 
debesīs: lai nāk Tava valstība, Tavs Svētais Gars līdz ar visām Gara dāvanām (Gal 5:22-23). Tad mēs 
piedzīvosim līdzībās jau tagad un reiz pilnībā: “Ko Jūs vien lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu!”(J 14:13-14). 
Centīsimies turēt tīru mūsu dvēseles spoguli, lai tajā varētu iespīdēt Dieva gaisma, un tāds lai būtu mūsu 
dzīves dialogs ar Dievu. 
                                                                                      + Elmārs Ernsts Rozītis, LELBĀL archibīskaps 
               

Sēru vēsts 
2014. gada 3.decembrī Mūžībā aizsaukts mūsu draudžu ilggadējais un cienījamais mācītājs,  

prāvests emeritus Juris Jurģis. 
“Jebšu man arī mirtu miesa un sirds,  

taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi! (Ps 73:26) 
Visdziļākā līdzjūtība dzīvesbiedrei Enid, ģimenes locekļiem un piederīgajiem. 

Mūžīgo Mieru, Dievs, dodi… 
               !!!!

Austrumanglijas draudzes Padomes sēde !
Padomes sēdi iesākām, lietainā 15.novembra rītā, 
kad bijām sagaidījuši Mansfildas kopas pārstāvi 
Helmutu, viņa dzīves biedri Lieni un atvasīti 

Šarloti. Pirmo reizi sēdes saimē varējām sveikt 
Derbijas kopas vecāko – Inesi Pienaar.  

Esam gandarīti, ka Mansfildas kopas 
vecākais, Helmuts Feldmanis, būdams jau talantīgs 
mūziķis vēl papildus ir uzsācis neklātienes studijas 
komponēšanas mākā . Padome apzinās ka 
Helmutam ir ļoti daudz pienākumu, bet bijām 
sarūgtināti dzirdēt, ka līdz šim viņam nav bijušas 
sekmes piesaistīt palīgus draudzes kopas vadībā. 

Mūsu draudzei nozīmīga vēsts nāca no 
Pīterborovas, kur 25.augustā notika pilnsapulce. 
Tika nolemts dibinā t kopu un ies tā t ies 
Austrumanglijas draudzē. Kopas vecākā būs Mārīte 
Seņkova; sekretāre un kasiere – Inese Asermane. 
Kopā reģistrēti 16 draudzes locekļi. Latvijas Ev. 
Lut. Baznīcas Virsvalde un archibīskaps ar 
Pārvaldes Lielbritānijā ieteikumu ir piešķīruši 
„Atzinības Rakstu” Dailai un Gunāram Līciešiem, 
Zentai un Reinhardam Vītoliem – „Par uzticīgo un 
pašaizliedzīgo darbu draudzē un Baznīcā”. 
Vidusanglijas draudzē “Atzinības Rakstu" saņēma 
Zigrīda un Arvīds Piķeļi.  

Draudzes valde ir pateicīga māc. Viesturam 
Vāverem par godam veikto kalpošanu abu draudžu 
izkaisītajās kopās. Tāpat es gribu pateikties Dairai 
par labo sadarbību ar Vidusanglijas draudzi un 
Pārvaldi. Ir svētīgi dzirdēt ka viņa ir iesākusi 
mācīties St John’s koledžā. Par visu vairāk gribu 
pateikties visiem draudzes locekļiem, kuri neliedz 
savu atbalstu mūsu kopējā darbā. Bez darbinieku 
saujiņas katrā atsevišķā pilsētā mums nebūtu kopas 
un draudze nevarētu pastāvēt.  

 Draudzes priekšnieks Dr. Reinhards Vītols !



Paldies “Mūsmājām”! !
Daudzu gadu garumā “Mūsmājas” ir bijušas mājas 
arī Vidusanglijas draudzes Koventrijas kopai. Šeit 
notikuši dievkalpojumi, svētbrīži, laulības, kristīti 
bērni un pieaugušie. “Mūsmājas” bija vieta, kur 
ļaudis varēja pulcēties ap Dieva Vārdu un Svēto 
Vakarēdienu. Un allaž te ir bijusi vieta, kur 
piedzīvot sirsnīgu sadraudzību savā starpā, kas 
dzīvojot citā zemē vienmēr ir bijis tik svarīgi 
tautiešiem un viņu ģimeņu locekļiem. “Mūsmājas” 
daudziem no mums ir bijušas kā “gabaliņš 
Latvijas” - dārgs un mīļš kā dzelteni saulainā 
dzintara graudiņš.  
Kas ēku vai namu padara par mājām? Tie ir cilvēki 
ar sava gara stiprumu un dvēseles aizrautību. Mūsu 
visu cienītā, allaž rosīgā un darbīgā Villija Liepa un 
v iņa s d z īv e s b i e d r s - d z īv e s p r i e c īg a i s u n 
dzīvesgudrais Raimonds Liepa ieguldīja tik daudz 
no sevis, lai “Mūsmājas” būtu latviskas mājas. 
Paldies viņiem un Žano Mūsiņam par pajumti 
Koventrijas kopai! Paldies Skaidrītei Rencis par 
kopas vecākās pienākumu uzticamu pildīšanu! 

Paldies visiem, kas no tuvienes un tālienes sanāca 
uz dievkalpojumiem “Mūsmājās”, lai būtu kopā ar 
Dievu un viens ar otru! 
“Mūsmājas” tagad gaida jaunus īpašniekus un citus 
ļaudis, kas kops un uzturēs šo īpašumu. 
No 2015.gada Koventrijas kopas dievkalpojumi 
vairs šeit nenotiks. Ir ierosmes par to, kā turpmāk 
veikt garīgo aprūpi kopā un kopas locekļi par to 
tiks informēti. 
2014.gada 21.septembrī “Mūsmājās” notika 

ikgadējais Pļaujas svētku dievkalpojums, kas bija 
pulcējis kuplu dievlūdzēju skaitu.  

               !!!
Porvo un Catthorpe, un “Straumēni” !
“Anglikāņu baznīcas Jorkas (York) archibīskapa 
rezidencē Bishopthorpe 2014. gada 19. septembrī 
svinīgā dievgalda dievkalpojumā tika parakstīts 
savstarpējas pilnīgas atzīšanas un ciešas sadarbības 
līgums starp Latvijas Evaņģēliski Luterisko 
Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) un Eiropas 
anglikāņu kā arī Skandināvijas un Baltijas luterāņu 
baznīcām. 
Pēc Somijas pilsētas Porvo nosauktais vienošanās 
dokuments visai šo baznīcu savienībai devis vārdu 
Porvo kopība. Porvo vienošanās dokuments tika 
pieņemts 1992. gadā, bet Latvijas luterāņu un 
anglikāņu vienošanās pirmsākumi bijuši jau 30os 
gados, pirms Otrais pasaules karš šīs sarunas 
pārtrauca. Sākot ar 1994. gadu Porvo dokumentu 
parakstījušas visas šīs baznīcas, kā pēdējā Dānijas 
luterāņu baznīca 2010. gadā, - izņemot mūsu 
Baznīcu Latvijā.  
LELBĀL piederībai Porvo saimei ir ne tikai 
principiāla, bet arī liela praktiska nozīme – īpaši 

zemēs ar lielām anglikāņu baznīcām. Piemēram, 
garīgo darbinieku savstarpējā atzīšanā vai telpu 
lietošanā.”  
(Izvilkums no arch. Elmāra Ernsta Rozīša 
publikācijas interneta vietnē www.draudze.org.uk, 
02.10.2014, turpat lasāms arī pilns parakstītās 
Porvo deklarācijas teksts). 
Šis ievērojamais vēsturiskais notikums vistiešākajā 
veidā ir skāris arī mūsu Vidusanglijas draudzi. 
Mazajā Catthorpe ciemā, Sv.Toma baznīcā š.g. 
1.novembrī notika kopējs “Straumēnu” kopas un 
vietējās anglikāņu draudzes Visu dvēseļu/Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojums. Dievkalpojumu 
vadīja mūsu mācītājs Viesturs Vāvere kopā ar 
anglikāņu mācītāju, kanoniķi Christopher Oxley. 
Dievkalpojums notika pārmaiņus latviešu un angļu 
valodā. Iededzot svecītes mūžības vainagā, draudze 
aizlūdza par baznīcas kapsētā apbedītajiem 20 
la tv ieš i em un a izvad ī t a jā gadā Mūžībā 
aizsauktajiem. Pēc dievkalpojuma vietējā draudze  
bija sarūpējusi iespēju sadraudzībai pie tējas un 
cepumiem. Cerēsim, ka ar šo pirmo kopējo 
dievkalpojumu tiks iedibināta jauka tradīcija. 

http://www.draudze.org.uk


Pateicoties Straumēnu kopas loceklēm Anitai Sīlei 
un Inārai Āboliņai, kuras pirmās uzsāka sarunas ar 
vietējo anglikāņu mācītāju, ekumēniskās attiecības 
un sadraudzība ir kļuvušas ļoti ciešas un mācītājs 
Christopher Oxley ir aktīvs attiecību veicinātājs un 
uzturētājs. Ar viņa laipnu atļauju mūsu draudze var 
lietot Catthorpe ciema baznīcu pēc vajadzības. 
     Daira Vāvere !!!!!!

               !
Kristīti: Andris Krastiņš, Darens Krastiņš (Austrumanglijas draudzē, Pīterborovā) 
Iesvētīts: Kristaps Urpens (Vidusanglijas draudzē) 
Pavadīti Mūžībā: Herta Karps (“Mūsmājās”), Egons Mūrnieks  
               !
Draudzes maksājumi 
Draudzes maksājumus - nodevas jeb nodokļus ir iespējams samaksāt pie kopu kasieriem  vai kopu 
vecākajiem pirms vai pēc dievkalpojuma. Maksājumus ir iespējams veikt arī tieši draudzes bankas 
kontā. Draudzes nodokļa ieteicamā minimālā summa ir £10. 
Vidusanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Barclays; Sort code: 20 49 11; Konta numurs: 70564311 
Austrumanglijas draudzes bankas konta detaļas: 
Banka: Lloyds; Sort code: 30 92 26; Konta numurs: 00116221 
Var arī nosūtīt čekus draudžu kasieriem. 
Vidusanglijas draudzes kasieris: 
Mr Andrejs Dunkers, Cherry Tree Farm; Rowney Green Lane, Rowney Green, Alvechurch, 
Birmingham, B48 7QS. Čekus izrakstīt uz (make cheques payable to): Latvian Evangelical Lutheran 
Church in the Midlands. 
Austrumanglijas draudzes kasiere: 
Mrs Aira Smith, “Bonhams”, Forest Lane, Wickham, PO17 5DW. Čekus izrakstīt uz (make cheques 
payable to): Latvian Evangelical Lutheran Parish of East Anglia. 
Paldies visiem draudžu locekļiem par ikkatru atbalstu, kas turpina nodrošināt draudžu 
darbību! !!
Kontaktinformācija 
Draudžu mācītājs: Viesturs Vāvere, tālr.: 01788 860001, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 
Austrumanglijas draudzes priekšnieks: Prof.emer. Reinhards Vītols, tālr./fakss: 01159 374630,  
e-pasts: rvitols@talktalk.net 
Vidusanglijas draudzes priekšniece: Daira Vāvere, tālr.: 01788 860001, 
e-pasts: viesturs01@btinternet.com  
Plaša un noderīga informācija par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu Lielbritānijā, tajā skaitā arī 
par mūsu draudzēm, atrodama: www.draudze.org.uk !
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mailto:viesturs01@btinternet.com


D I E V K A L P O J U M I  
2015.GADA 1.POSMAM !

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  
!
!
BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 15.martā, plkst.15.30 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 24.maijā, plkst.15.30  Vasarsvētku dievkalpojums !
!
LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek Igauņu namā366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS 
Sestdien, 7.februārī, plkst.14.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 7.martā, plkst.14.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.aprīlī, plkst.14.00  Lieldienu dievkalpojums 
Sestdien, 2.maijā, plkst.14.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 6.jūnijā, plkst.14.00 Dievkalpojums ! !!
“STRAUMĒNOS” 
Dievkalpojumi notiek Kafejnīcas “Rīga” jeb Zaļajā zālē, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire LE17 6DF 
Svētdien, 18.janvārī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 15.februarī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 15.martā, plkst.10.00  Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 19.aprīlī, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 17.maijā, plkst.10.00  Dievkalpojums 
Svētdien, 14.jūnijā, plkst.10.00  Tautas sēru dievkalpojums !
!
KOVENTRIJAS/“MŪSMĀJU” kopa 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties ! !!!!!!!



D I E V K A L P O J U M I  
2015.GADA 1.POSMAM !

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  !
DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 1.februarī, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 1.martā, plkst.12.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.aprīlī, plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums 
Svētdien, 3.maijā, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 7.jūnijā, plkst.12.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūlijā, plkst.12.00  Dievkalpojums !
NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 1.februārī, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 1.martā, plkst.15.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.aprīlī, plkst.15.00 Lieldienu dievkalpojums 
Svētdien, 3.maijā, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 7.jūnijā, plkst.15.00 Dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūlijā, plkst.15.00  Dievkalpojums !
MANSFĪLDĀ 
dievkalpojumi notiek St.Peter’s and St.Paul’s Church, Church Side,  
Mansfield, NG18 1AP 
Sestdien, 7.februārī, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 7.martā, plkst.11.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.aprīlī, plkst.11.00  Lieldienu dievkalpojums 
Sestdien, 2.maijā, plkst.11.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 6.jūnijā, plkst.10.00 Dievkalpojums !!
PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 14.februārī, plkst.16.00  Dievkalpojums 
Sestdien, 14.martā, plkst.16.00 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 11.aprīlī, plkst.16.00 Baltās svētdienas dievkalpojums 
Sestdien, 9.maijā, plkst.14.00 Dievkalpojums 
Sestdien, 13.jūnijā, plkst.16.00 Dievkalpojums !
KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties


