
    
   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 
      2020.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. 

                

Ak, nāci, nāci, Emmanuēl,   
ak, nāci, nāci, Dievs pie mums  

Skaistais Adventa laiks šogad iesākas tieši  
1.decembrī. Vārds ’decembris’ burtiski 
nozīmē:  desmitais mēnesis. Tā tas parādījās 
senajā romiešu kalendārā, kas tika izveidots 
750 gadus pirms Kristus, jo toreizējais 
valdnieks Romulus tā vēlējās.  Nāca cits 
valdnieks un 45. gadā pirms Kristus tapa cits 
kalendārs,  jo toreizējais 
valdnieks Cēzars Jūlijs tā 
vēlējās!  Vai ‘laiks’ patiesi 
mainās, nomainoties šīs 
pasaules valdniekiem? Nē, to 
dara tie cilvēku bērni, kas 
cenšas laika iedalījumu tā 
grozīt, lai viņus neaizmirstu 
vēstures straumē. Dievs ir tas, 
kā rokās stāv visi mūsu laiki!  
Viņš no mūžības uz mūžību 
bija, ir un būs: ”Brīnišķais 
Padomdevējs, Varonis Dievs, 
M ū ž ī g a i s t ē v s , M i e r a 
princis.” (Jes. 9:5)  Diemžēl, 
pasaulē vēl neatradīsim valsti,  
kur valda šis Miera princis.  
     Ziņas liecina, cik pasaulē 
aug nemiers.  Vienā valstī 
pēc otras saceļas ļaudis, 
saucot pēc brīvības, cīnoties  

par taisnību, par iespēju izdzīvot un gādāt par 
savām ģimenēm.  Daudzviet pretviņiem 
saceļas varas kāri, nežēlīgi valdnieki, kam 
nerūp, ja aug tautas ciešanas. Aug arī nemiers 
cilvēku sirdīs, aug bailes par nākotni, par to, 
kā aizsargāt dabu, kā gādāt par tik daudziem 
bēgļiem, kā pieklājīgi pārrunāt domstarpības, 

la i augtu savstarpē ja 
saprašanās. 
     Kur tomēr valda Miera 
princis?  Kur žēlastība un 
patiesība nav tikai vārdi, 
bet kur tā definē kā dzīvi 
sekot Tam, kas nāca pie 
mums Jēzū Kristū, Dieva 
noteiktā laikā, kad “Vārds 
tapa miesa un mājoja mūsu 
vidū un mēs skatijām  viņa 
godību, tādu godību, kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, 
pilnu žēlastības un patiesības.”  
( Jņ.1:14) 
Tur valda Viņš, kur cits 
citam pauž  šīs absolūti 
transfor mē jošās labās 
z i ņ ā s p a r D i e v a 
iemiesošanas br īnumu 
J ē z ū u n p a r V i ņ a 
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žēlastību!  Tur cits citu apdāvina, dalās ticības 
un cerības spēkā - kā mūsu draudzēs, ģimenēs 
un tur, kur kalpojam, vēstot Kristus 
evaņģēliju.  Ārpus kāda dievnama lasīju: 
“Jesus is the reason for the season?  Jesus is the gift.  
You are the reason.”  Šis atgādinājums izraisa 
ilgas ar to dalīties un vēl dziļāk mīlēt To, kas 
mūs vispirms mīlējis un tos, kurus Viņš arvien 
mīl!  
     Kur sākt? Varbūt jau ar 1. decembri savu 
pateicību pārvērst īstenībā, dāvinot citiem to, 
kas nestu cerību, mieru un laipnību,  jo tik 
daudzi alkst pēc mīlestības un mūsu 
labestības.  Kāda  ārsta birojā  lasīju:  “In a 
world where you can be anything, be kind!” 
Visvarenais  Dievs, iemiesojoties Jēzū, varēja 
būt ‘jebkas’  - Valdnieks cēls, varā spēcīgs!  
Viņš nāca kā Bērns un kalpoja kā cilvēks, kā 
cilvēces Glābējs! Viņš izvēlējās būt laipnīgs un 
žēlīgs. Ieejot 2020. gadā, lūgsim, lai  Jēzus 
Kristus dzīve arvien pilnīgāk palīdz mums būt  

laipniem - pārpildītos veikalos, steigā, 
domstarp ībās, nepaciet īgā pasaulē – 
Internetā,  lai augtu miers virs zemes. 
     Dievs lai dāvina visu, kas katram īsti 
vajadzīgs Ziemsvētkos!  Viņš lai mājo jūsu 
vidū un dāvina Gara spēku īstenot mērķus, 
kas saskan ar Kristus žēlastību, patiesību, 
laipnību un kalpošanas prieku!  LELBĀL 
Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu jums 
skaistus, Dieva miera un cilvēku laipnības 
svētītus, priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu 
2020. gadu! Dievam pateicos par katru no 
jums, kas kopā esat mūsu Baznīca un Kristū 
augat un kalpojat,  
lai arvien celtos Viņa valstība, kur Miera 
princis, mūsu Pestītājs Jēzus valda - Dievs no 
mūžības uz mūžību! 

Kristus mīlestībā, 
+Lauma Zušēvica, LELBāL 

archibīskape  

*** 

Novēlu Adventa laikā blakus svinēšanas sagatavošanās rosībai un steigai  
atrast laiku pārdomam un apcerei, kādēļ visu to darām.  

Cerības, ilgas un lūgšanas pēc miera dvēselē un pasaulē, lai pavada šo laiku!  

Lai Advents un tam sekojošie Ziemsvētki atnes piepildījumu,  
dāvājot Ziemsvētku mieru un prieku mūsu dvēselēm.  

Pārdomam, lūgšanam bagātu Adventu un Dieva svētītus Ziemsvēku vēlot,  
jūsu mācītājs Viesturs Vāvere 
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Profesoru emeritus Reinhardu Vītolu pieminot 
Dzimis Daugmales pagasta Rijniekos 1925. gada 19. oktobrī 

miris Notinghamā 2019. gada 12. oktobrī 

Mūžīgo mieru dodi, ak Kungs, viņa dvēselei… 
Visdziļākā līdzjūtība dzīvesbiedrei Zentai.  

“Un nakts vairs nebūs, un nebūs 
vajadzības nedz pēc gaismekļa, nedz 
saules gaismas, jo Kungs Dievs 
apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu 
mūžos.” 
 (Jāņa Atklāsmes grāmata 22-5) 

Nekrologs 
Reinis, kā latviešu draugi viņu pazina, dzimis 1925. 
g. 19. oktobrī Daugmales pagasta Rijniekos. Tas ir 
stratēģiski svarīgs un sens Baltijas cilšu apdzīvots 
apvidus, par ko liecina Daugmales pilskalns ar tā 
senpilsētu, bet jaunāku laiku vēsturē tas ir apvidus, 
kur Pirmā pasaules kara laikā notikušas smagas 
latviešu strēlnieku cīņas. Reinis atcerējās kā vecāku 
saimniecības ganāmpulku ganījis pieminekļa 
pakājē, kas veltīts Nāves salā kritušajiem 
strēlniekiem. 
Vecāki Reinim bija jaunsaimnieki un viņš uzauga 
kopā ar trim māsām, kas vēlāk ar vecākiem palika 
Latvijā, kad Reinis nokļuva trimdā. Reinis ļoti 
sekmīgi b 
eidza Daugmales pamatskolu, bet vecāki nevarēja 
atļauties viņu tālāk izskolot. Tā  kā Reinim arī 
interesēja techniskas zināšanas, viņš pārcēlās uz 
Rīgu un sāka strādāt par mācekli. Izejot trīsgadīgās 
mācekļa gaitas, viņš apguva atslēdznieka arodu. 
Paralēli tam viņš vakaros mācījās Rīgas pilsētas 
amatnieku skolā un pabeidza tās mechānikas 
nodaļu. 
Paredzētās tālākās studijas technikumā nenotika, jo 
1944. gada rudenī Reini iesauca Vācijas gaisa 
spēku izpalīgos. Tā  viņš nokļuva Itālijā, kur kara 
beigās nonāca amerikāņu gūstā. 
Pēc atbrīvošanas no gūstekņu nometnes un ilgākas 
atveseļošanās no gūsta apstākļos iegūtajām 
slimībām Reinis 1947. gada rudenī ieceļoja Anglijā, 
lai uzsāktu salīgto  darbu Stafordšīras ogļraktuvēs. 
Pēc trim gadiem sirdsdarbības traucējumu dēļ ārstu 
komisija aizliedza Reinim strādāt raktuvēs, bet viņš 
atrada atslēdznieka darbu rūpnīcā Notinghamā,kur 
projektē un ražo mašīnas mežģiņu darināšanai. 
Tajā pašā laikā viņš turpināja mācīties koledžā, lai 
sagatavotos augstāka līmeņa studijām. 

Pārtraucot šo Reiņa darba un mācību gaitu apceri, 
ir svarīgi  pieminēt lielo pārmaiņu personīgajā 
dzīvē, ka 
notika ap šo laiku. Reinis iepazinās ar Zentu un 
1951. gada Ziemsvētkos viņi salaulājās, kam 
sekojusi 67 gadu saskanīga un laimīga laulība. Visās 
sekojošās darba un studiju gaitās, visos panākumos, 
Zenta ir bijusi līdzgaitniece un balsts. 
Reinis iestājās Notinghamas Techniskās koledžas 
(tagadējās Nottingham Trent University) mechānikas 
nodaļā un vakaros turpināja inženierzinību studijas. 
Rūpnīcas vadība, kur Reinis strādāja, ievēroja viņa 
spējas un apzinīgo darbu un viņš pakāpeniski 
avansējās  
techniskā zīmētāja un pētniecības nodaļas darbā, 
līdz kamēr 1965. gadā viņu paaugstināja par 
rūpnīcas galveno mašīnu projektētāju. 1968. gadā 
viņš pie Mechānikas inženieru institūta ieguva 
pilnu profesionāla inženiera, Chartered Engineer, 
statusu. 
Tajā  pašā gadā Reinis pieņem asistenta darbu 
Lafborovas Universitātē, kas ir sākums viņa 
zinātniskajai karjerai. Arī šeit viņš ir veiksmīgs. 
1971. gadā viņš saņem maģistra grādu, 1973. gadā 
jau ir pasniedzējs, 1979. gadā aizstāv doktora 
disertāciju. Reinis ir unikāls sarežģītu problēmu 
risinātājs, izgudrotājs un mašīnu projektētājs, 37 
patentētu sistēmu un mašīnu autors. Viņš spēj 
apvienot praktiskās atslēdznieka iemaņas ar izdomu 
un precīzu analītisku domāšanu. To apstiprina 
patiešām izcili sasniegumi. 1988. gadā viņš saņem 
augstāko doktora grādu – Doctor of  Technology – un 
1990. gadā viņam piešķir profesora titulu – Professor 
of  Textile Engineering. Kad 1991. gadā Reinis aizgāja 
pensijā, Lafborovas Universitāte viņu pagodināja ar 
profesora emeritus titulu. 
Mūsdienās mēs esam pieraduši, ka apdāvināts 
students akadēmiskus grādus var iegūt ātri – 3 gadi 
bakalauram, vēl viens gads maģistram, 3 gadi 
doktoram – un 7 gadu laikā jauns zinātnieks it kā 
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jau gatavs. Reinim bija jāpārvar daudz grūtību un 
ilgi jāgaida, lai to visu sasniegtu, bet kad viņš to 
sasniedza, tad tas bija ar uzviju. 
Ar Latvijas neatkarības atjaunošanu atvērās jauns 
dzīves posms ar jaunām iespējām. Reinis varēja 
pavadīt laiku kopā ar savu māsu ģimenēm, tuvāk 
iepazīties ar viņu bērniem un mazbērniem. 
Akadēmiskā laukā viņš sadarbojās ar Rīgas 
Tehnisko Universitāti un 1994. gadā saņēma RTU 
goda doktora grādu, kā  rakstīts: “par izciliem 
sasniegumiem inženierzinātņu attīstībā, nozīmīgu 
veikumu RTU mācībspēku kvalifikācijas celšanā un 
lielu ieguldījumu Latvijas inženieru starptautisko 
sakaru veicināšanā.” 
Reiņa dzīvē profesionālajam un akadēmiskajam 
darbam bija īpaši svarīga loma, bet bija arī daudz 
citu dimensiju viņa darbībai un sabiedriskai dzīvei. 
Piemēram, tie, kas ir studentu korporācijas Selonija 
locekļi, zinās par viņa darbību tur un citās latviešu 
akadēmiskās organizācijās. 
Šo rindu autoram ir vairāk pazīstama Reiņa 
darbība baznīcā. No 1973. gada viņš bija 
Austrumanglijas draudzes priekšnieks, un no šī 
amata viņš atlūdzās tikai pirms dažām nedēļām. 
No 1992. gada līdz 2010. gadam viņš bija Baznīcas 
Pārvaldes Lielbritānijā priekšnieks un līdz ar to 
mūsu Latvijas ev. lut. Baznīcas ārpus Latvijas 
Virsvaldes locekl i s. Reinis k lus i paveica 
administratīvi sarežģītus baznīcas darbus. 

Piemēram, pēc rūpīgas korespondences ar 
attiecīgām iestādēm viņam izdevās 1997. gadā 
mūsu Baznīcas Pārvaldei Lielbritānijā iegūt 
reģistrētas labdarības organizācijas (registered charity) 
statusu. Izpildot Austrumanglijas draudzes Korbijas 
kopas lēmumu, viņš sekmīgi izkārtoja draudzes 
nama pā rdo šanu, kas atka l sa i s t ī jā s ar 
ilgām techniskām un birokrātiskām grūtībām. 
Visus pēdējos gadus Reinis turpināja interesēties 
par Baznīcas darbu, ar savu padomu bija klāt mūsu 
Lielbritānijas Pārvaldes sēdēs un sinodēs. Pēdējo 
reizi tikāmies un atvadījāmies vēl šī gada maijā, kad 
Reinis bija atbraucis uz sinodi Londonā. Mēs 
varam atcerēties Reini kā klusu un rāmu darba 
darītāju, laipnu un bieži smaidīgu, kas sēdēs un 
sanāksmēs daudz neuzstājās, nemēdza savu viedokli 
citiem uzspiest. Bet, kad tas bija vajadzīgs, viņš 
skaidri un loģiski izteica savu domu. Viņam, 
kā  liekas, ne visai patika publiski runāt. Nezinātāji 
varbūt nevarēja iedomāties, ka aiz šīs klusās un it kā 
kautrīgās ārienes slēpjas tik izcilas darba spējas un 
dziļa gudrība. 
Izvadīšana bija no Wilford Hill krematorijas 
Notinghamā 24. oktobrī. Ir paredzēts Reiņa pelnus 
apglabāt ģimenes kapos Daugmalē, netālu no 
vietas, kur viņš uzsāka šīs zemes gaitas un kur viņš 
ganos gāja. 

Prāvests Andris Abakuks  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Kristīti: Leila Didžus, Luīze Ševčenko (Derbijā); Miķelis Cibuļaks, Deivids Grīnītis (Mansfīldā) 
Kristīti un iesvētīti: Sabīne Želneronoka, Signe Želneronoka, Mārtiņš Kļaviņš (Mansfīldā) 
Pavadīti Mūžībā: Velta Vasiļevskis (“Straumēnos”), Reinhards Vītols  (Notinghamā),  
Erna Anna Balodis (Lesterā) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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! 
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D I E V K A L P O J U M I  
2020.GADA 1.POSMAM 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZĒ  

DERBIJĀ 
dievkalpojumi notiek Chapel of  St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT 
Svētdien, 2.februarī, plkst.12.00	 	 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 1.martā, plkst.12.00	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.aprīlī, plkst.12.00	 	 Pūpolu svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 3.maijā, plkst.12.00	 	 Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 7.jūnijā, plkst.12.00	 	 Trīsvienības svētku dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūlijā, plkst.12.00	 	 Dievkalpojums 

NOTINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek Trinity Lutheran Church, Homefield Road, Aspley,  
Nottingham, NG8 5GH 
Svētdien, 2.februārī, plkst.15.00	 	 Epifānijas laika dievkalpojums 
Svētdien, 1.martā, plkst.15.00	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 5.aprīlī, plkst.15.00	 	 Pūpolu svētdienas dievkalpojums 
Svētdien, 3.maijā, plkst.15.00	 	 Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 7.jūnijā, plkst.15.00	 	 Trīsvienības svētku dievkalpojums 
Svētdien, 5.jūlijā, plkst.15.00	 	 Dievkalpojums 

PĪTERBOROVĀ 
dievkalpojumi notiek St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN 
Sestdien, 8.februārī, plkst.16.00 	 	 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 11.aprīlī, plkst.16.00	 	 Lieldienu sagaidīšanas dievkalpojums 

KORBIJĀ 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
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D I E V K A L P O J U M I  
2020.GADA 1.POSMAM 

VIDUSANGLIJAS DRAUDZĒ  

BIRMINGHAMĀ 
dievkalpojumi notiek All Saints baznīcā, Kings Heath, B14 7RA 
Svētdien, 29.martā, plkst.14.30	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 10.maijā, plkst.14.30	  	 Ģimenes dienas dievkalpojums 
Kopas locekļi vienmēr mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos” 

LESTERĀ 
dievkalpojumi notiek St.Ursula’s Chapel, Wyggestons, 160 Hinckley Road,  
Leicester, LE3 0UX 
Sestdien, 1.februārī, plkst.14.00	 	 Epifānijas laika dievkalpojums 
Sestdien, 7.martā, plkst.14.00	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Sestdien, 2.aprīlī, plkst.14.00	 	 Lieldienu laika dievkalpojums 
Sestdien, 4.maijā, plkst.14.00	 	 Lieldienu laika 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, 26.janvārī, plkst.10.00	 	 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 23.februarī, plkst.10.00	 	 Epifānijas laika dievkalpojums  
Svētdien, 22.martā, plkst.10.00	 	 Gavēņa laika dievkalpojums 
Svētdien, 26.aprīlī, plkst.10.00	 	 Lieldienu laika dievkalpojums 
Svētdien, 24.maijā, plkst.10.00	 	 Dievkalpojums  
Svētdien, 28.jūnijā, plkst.10.00	 	 Dievkalpojums  

KOVENTRIJAS kopa 
Mācītājs veiks kopas locekļu mājapmeklējumus par to iepriekš vienojoties. 
Kopas locekļi mīļi aicināti pievienoties dievkalpojumiem “Straumēnos”. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Kontaktinformācija 
Draudžu mācītājs: Viesturs Vāvere, tālr.: 0116 270 7471, e-pasts: viesturs01@btinternet.com 
Vidusanglijas draudzes priekšniece: Daira Vāvere, tālr.: 0116 270 7471, 
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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