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 Skan tūkstoš balsīm dziesmas: Gods Dievam augstībā! Sauc debesblāzmas liesmās:  
Miers zemes grūtībā Un cilvēkiem labs prāts, Vairs nevar draudēt briesmas,  
Nu Glābējs dāvināts. 
 Es asaras nu slauku, Turp garā steigdamies Uz betlemiešu lauku Ar ganiem  
biedroties, To vēsti klausīties, Tik brīnišķīgu, jauku, - Iet Jēzum nodoties. 
 Nakts klusā, brīnišķīgā, Tu visulaimīgā! Nu prieka debešķīga Sirds mana pārņemta. 
Kaut neredz eņģeļu, Tak dziesma pateicīgā Sirds slavē glābēju.  
             Kārlis Tarziers 
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

 
DECEMBRĪ 
Svētdien,2.plkst.10.00—Pirmās Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,9.plkst.10.00 – Otrās Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,16.plkst.10.00—Trešās Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma būs 
draudzes eglīte. 
Pirmdien,24.plkst.18.30—Kristus 
dzimšanas svētvakara korāļu dievkal-
pojums. (Latviešu un angļu valodā). 
Otrdien,25.plkst.10.00—Kristus dzimšanas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
2019.g. JANVĀRĪ 
Svētdien,27.plkst.10.00—Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3. plkst.10.00—Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 10. plkst.10.00—Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 17. plkst.10.00—Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 24. plkst.10.00—Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
draudzes pilnsapulce. 
 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
DECEMBRĪ 
Svētdien,2.  L.MacPherson 
Svētdien,9.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,16. L.Vilciņa/A.Zīda 
Pirmdien,24.  B.Liberta/R.Hāgena 
Otrdien,25.  L.MacPherson 
2019.g.JANVĀRĪ   
Svētdien, 27.  M.Timermane/A.Zodiņa 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3.  L.MacPherson 
Svētdien, 10.  R.Plikše/V.Galviņa 

Svētdien, 17.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien, 24.  L.Vilciņa/A.Zīda 
 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
DECEMBRĪ 
Svētdien,2.  I.Birze 
Svētdien,9.   U.Hāgens 
Svētdien,16.  Judy Trumpmanis 
Pirmdien,24.  A.Kristovskis 
Otrdien,25.  J.Turmanis 
2019.g.JANVĀRĪ   
Svētdien, 27.  J.Rīmanis 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3.  I.Birze 
Svētdien, 10.  U.Hāgens 
Svētdien, 17.  Judy Trumpmanis 
Svētdien, 24.  A.Kristovskis 
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Pirmdien,24.decembrī, plkst.14.00 – 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
BĪBELES STUNDAS/GARĪGAS PĀRRUNAS 
Katru ceturtdien, plkst.10.00, draudzes 
namā. 
Interesantas pārrunas un jauka 
sadraudzība, kā arī garšīgas pusdienas. 
Noskatāmies Dieva Vārda izskaidrojumus 
un pārdomas par speciālu tēmatu,  tad 
pārrunājam redzēto. Dalāmies ar 
jautājumiem un piedzīvojumiem. Nekāda 
iepriekš zināšana par Bībeli nav vajadzīga, 
tikai interese iepazīties tuvāk ar mūsu 
ticību.  
Kā Dāvids raksta: „Baudiet un redziet, cik 
Tas Kungs ir labs.” 34.Ps.9 
Ja tev ir laiks cetrurtdienas rītā, kāpēc 
neizmēgināt? Ko tu vari zaudēt? Iegūt vari 
daudz. 
Visi mīļi gaidīti. 
Pēdējā 2018.g.  13.decembrī.  
Pirmā 2019.g. 7.februārī.   
 
ATVAĻINĀJUMS   
Draudzes mācītājs  būs atvaļinājumā no 26.
decembra līdz 2019.g.27.janvārim.  Steidzīg
os  gadījumos  zvanīt  uz  mācītāja  mobilo
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(No 31.decembra  līdz 12.janvārim zvanīt 
draudzes priekšniekam)  
 
 

 NO MUMS ŠĶĪRUSIES 

 
Arnis KĀRKĻIŅŠ 
02/09/2018 85.g.v. 
Olga PIŅĶIS 
22/09/2018 103 g.v. 
Jānis TREIMANIS 
16/10/2018  93 g.v. 
Pēteris BAUMANIS 
21/11/2018 59 g.v. 

Kristus saka: „Es Esmu Augšāmcēlšanās un 
dzīvība; kas man tic, dzīvos,  arī ja tas 
mirs ...” Jn.11:25 
Apbedīšanas lietas: 
Draudze iesaka un lieto. 

 
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 

 
Nepalaid garām! 
Pļauja ir jau pāri, beigusies arī augļu 
ievākšana, bet glābšanu mēs neieguvām! 
(Jer 8:20) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Kādu dienu kā parasti vedu Zaku pastaigā 
pa mūsu rajonu. Piestātnē divas meitenes 
gaidīja autobusu. Tad tas tuvojās, bet 
nepieturējis pabrauca garām pieturai...  
Meitenes žēlīgi noskatījās, kā gaidītais 
autobus nozuda no skata, un turpināja 
stāvēt ceļmalā. 

Kāpēc autobuss nepieturēja un neuzņēma 
meitenes? Pavisam vienkārši – ne viena, ne 
otra meitene nedeva autobusa šoferim 
mājienu, lai viņš apstādinātu autobusu. 

Piestātnē ir uzraksts, ka gaidītājam jādod 
zīme. Līdzīgs gadījums notika arī manai 
meitai Kristai. Viņa regulāri brauca ar 
vilcienu, bet ne ar autobusu, un viņa 
nezināja un neievēroja instrukcijas 
piestātnē. Viņa piezvanīja mums un 
izmisusi sūdzējās, ka autobuss nav 
apstājies. Kad jautāju, vai viņa deva 
mājienu šoferim, viņa atbildēja, ka nē, jo 
nezināja, ka tas jādara. 

Domājot par to, man prātā ienāca šodienas 
pārdomu teksts: “Pļauja ir jau pāri, 
beigusies arī augļu ievākšana, bet 
glābšanu mēs neieguvām!” (Jer 8:20) 
Palaista garām iespēja. Cik daudzi cilvēki 
nonāks pie nāves robežas un, katrs agrāk 
vai vēlāk tur nonāks, tad teiks, ka dzīve 
beigusies, bet glābšana nav iegūta, 
palaistas garām visas iespējas tikt pestītam, 
saņemt savu mājvietu debesīs, bet priekšā 
galīga tumsa un bezcerība. 

Mana cerība, mana sirds vēlēšanās ir, lai tā 
nenotiktu nevienam. Lietojot līdzību, tas 
autobuss uz debesīm regulāri dodas savā 
maršrutā, bet tev šoferim jādod mājens, 
jāizrāda vēlēšanās tikt glābtam, un tad viss 
nokārtosies. 

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jņ 3:16) Jēzus 
mira dēļ visiem cilvēkiem. Katram ir 
iespēja saņemt piedošanu, tikt glābtam, 
bet tas ir jāvēlas. Ar varu netiekam ierauti 
debesīs. Jēzus turpināja: “Jo Dievs Savu 
Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli 
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu 
glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, 
kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc 
ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla 
Vārdam.” (Jņ 3:17–18) 

Ticība ir tā atslēga. Ticība paceļ roku un 
dod Dievam mājienu. Ticība atzīst, ka 
glābšana ir nepieciešama, un tā atzīst, ka 
glābšana Kristū ir tā, kas glābj. Ko dara 
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cilvēks, kas nonāk briesmās jūrā un slīkst? 
Paceļ roku. Dod mājienu, ka viņam vajadzīga 
palīdzība. Dzīvības sargs, to redzot, tūlīt 
dodas palīgā. 

Ja roku nepacelsi, palīdzība nenāks. Ja 
autobusa šoferim nedod mājienu, autobuss 
nepiestāj. Ja nepacelsi roku Pestītājam 
ticībā, tad pestīšana tev paies garām. Tām 
divām meitenem, kā arī Kristai, tas, ka 
autobuss nepiestāja, nebija tik traģski, jo pēc 
pusstundas nāca cits autobuss. Bet cilvēks, 
kas neatsaucas Jēzum, nezina, vai būs vēl 
cita iespēja. “Tāpēc, kā Svētais Gars saka: 
šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, neapcietinait 
savas sirdis.” (Ebr 3:7–8a) 

Šodien ir tas laiks. Rītdiena tev nav 
garantēta. Cilvēks, kas dzird Dieva 
aicinājumu, bet domā – ne šodien, varbūt rīt 
vai parīt, vai pēc nedēļas, dara sev lielu, lielu 
skādi, jo varbūt rītdienu pat neredzēs. Mēs 
neviens nezinām, kad tiks atprasīta mūsu 
dvēsele. Atprasīta tā tiks, bet kad, tas ir 
Dieva ziņā. Tāpēc ir tik svarīgi pārdomāt un 
pārbaudīt, vai esi Kristū. Vai pestīšanu esi 
saņēmis? Ja esi, dzīvo droši un bez bailēm un 
zini, ka pienāks laiks, kad Viņš tevi izvedīs no 
šīs dzīves uz Tēva namu. 

Ja vēl nekad roku neesi pacēlis ticībā uz Jēzu, 
tad dari to šodien. Neatliec! Pēc nāves būs 
par vēlu. Debesu vīzu vajag iegūt pirms 
izlidošanas. Pa ceļam arī vīzu iegūt nevarēs. 
Ir ļoti svarīgi to saprast, kā arī saprast to, ka 
Dievs tevi mīl un grib tevi savā namā. Dievs 
tevi ar varu neievilks, un tu pats nevarēsi tur 
ienākt. 

Dievs ir skaidri norādījis ceļu, un šis ceļš ir 
Jēzus. Nāc pie Viņa! Tici, paļaujies, nodod 
visu sevi Viņam! Apustulis Pāvils par nāvi 
rakstīja: “Mēs zinām: kad mūsu laicīgais 
telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka 
no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, 
bet mūžīgs debesīs.” (2Kor 5:1) Šo nodaļu 
viņš nobeidz ar vārdiem: “Bet tas viss nāk no 
Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur 
Kristu un mums devis salīdzināšanas 

kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un 
salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus 
nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis 
salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, 
Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs 
runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus 
Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu! To, 
kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir 
darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva 
taisnība.” (2Kor 5:18–21) Pāvils lūdz – 
ļaujies salīdzināties ar Dievu. Nepalaid to 
garām! 

Tas, kas ir Kristū, saka – es zinu. Kas vēl īsti 
nav, saka: es ceru, es neesmu drošs. Vai tu 
zini? Vai tu ceri? Ja tu zini, turies ticībā un 
gaidi to vareno dienu, kad visas asaras tiks 
nožāvētas, kad nebūs vairs ne slimību un 
nāves, ne grūtumu un bēdu. Tuvojas tā 
diena, kad nebūs jādzīvo ticībā, bet dzīvosim 
skatīšanā. 

Ja tu vēl nezini un neesi drošs, tad dod 
Jēzum mājienu tagad, šodien. Viņš tevi 
gaida. Viņš tevi nenoraidīs. Atceries 
noziedznieku pie krusta Lielajā Piektdienā. 
Pēdējā mirklī viņš deva Jēzum mājienu, un 
Jēzus teica: “Šodien tu būs ar mani 
paradīzē.” 

Atcerēsimies līdzību par autobusu. Man 
patīk braukt ar autobusu, jo tad esmu 
pasažieris – varu palasīt, paklausīties mūziku, 
parunāties, tad izkāpju un esmu mērķi 
sasniedzis. Tā labā lieta ar pestīšanu ir tāda, 
ka tev nekā nav jādara. Kristus visu jau ir 
izdarījis. Tev vienkārši jādod mājiens, 
jāpaļaujas, un, ja tā var teikt, jāiekāpj Jēzus 
autobusā, un Viņš tevi aizvedīs mājās. Tik 
liela Jēzus mīlestība un žēlastība tam, kas pie 
Viņa nāk. Nāc!  

Āmen. 

Pārdomām: 
Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, 
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību 
kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu 
žēlastības un patiesības. Jn.ev.1:14 
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DON”T MISS OUT 
 
“Harvest is past, summer is ended, 
And we are not saved.” Jer.8:20 
 
Beloved in the Lord, 
 
Last week while taking Zac , our dog for a 
walk , I saw two young ladies waiting for a 
bus at the bus stop. The bus was coming up 
the road, but didn’t stop at the bus stop. 
They both looked surprised as the back of 
the bus  rapidly disappeared from view. You 
could see that they  were wondering why 
the bus hadn’t stopped. The reason was 
simple , neither one of them had  signalled 
the driver. There is a sign on the bus stop 
telling you to signal the driver. When the 
driver sees the signal he knows that you 
want to get on the bus, and he pulls over. 
 
The very same thing happened to our 
daughter Krista earlier this year. Seemingly, 
like these two young ladies , she didn’t real-
ise that you have to signal the driver. She 
was waiting for a bus and was quite sur-
prised when it sailed past the stop and kept 
going. She texted us to say the bus didn’t 
stop. When we asked her if she signalled the 
driver, the reply was no, because she didn’t 
realise that you had to. 
 
These incidents brought today’s text to my 
mind where we read: “Harvest is past, sum-
mer is ended, And we are not saved.” 
 
The opportunity has passed. How many will 
come to the end of life, and sooner or later 
we all do, and will look back and say, “My 
life has ended, and I am not saved. I squan-
dered every opportunity to be saved, to re-
ceive my place in Heaven, and now I must 
face a dark and godless, hopeless eternity.” 
 
My prayer, my hope, my heart’s desire is 
that this would not be the case for any of 

you. I pray to God that no-one misses out on 
salvation. 
 
Using the illustration of the bus stop, we 
need to know that the bus to Heaven is con-
stantly coming our way. God the Holy Spirit 
gives you opportunities to be saved, but like 
the bus, you need to give a signal, you need 
to express a desire to be saved. If and when 
you do, then Jesus takes care of it.  
 
Jesus died for all mankind: 
“For God so loved the world, that He gave 
His only begotten Son, that whoever be-
lieves in Him shall not perish, but have eter-
nal life.” Jn.3:16 
 
Jesus died for all and salvation is offered to 
all. The offer is there but you have to take it. 
No-one is dragged into Heaven against their 
will.  Jesus continued: 
“For God did not send the Son into the 
world to judge the world, but that the 
world might be saved through Him. 18 He 
who believes in Him is not judged; he who 
does not believe has been judged already, 
because he has not believed in the name of 
the only begotten Son of God.” Jn 3:17-18 
Faith is the key. Faith raises its hand and 
gives God a clear signal. Faith realises that 
salvation is necessary and it acknowledges 
that Jesus Christ alone is the one who saves. 
A person who gets into trouble while swim-
ming in the sea does what? He or she raises 
their hand. This is a signal to the life guard 
that they need help. The life guard seeing 
the signal mobilises help. If you are drown-
ing but don’t raise your hand, you will prob-
ably drown, because if you don’t give the 
signal, help is not sent. If you don’t signal 
the bus driver, the bus doesn’t stop. If you 
don’t raise your hand to Jesus for salvation, 
then salvation will pass you by. 
 
In the case of the bus and the two young 
ladies, as well as in Krista’s case, there was 
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no long term problem, as another bus came 
a little while later. However, the person who 
rejects Jesus and lets salvation pass by at 
any given time, may never have another 
chance. We read in Hebrews: 
“Therefore, just as the Holy Spirit says, 
“Today if you hear His voice, 
Do not harden your hearts… (Heb.3:7-8a) 
 
Today, now is the time. Tomorrow is guar-
anteed to no-one. The person who hears the 
Gospel, hears the invitation to trust in Jesus 
but thinks, not today, maybe sometime lat-
er, that person is playing with fire. They 
maybe condemning themselves forever, for 
they may not live another day and have an-
other chance. None of us knows when God 
will require our souls. Die we will, but when, 
that is up to God. He alone knows.  
 
That is why it is vital that we think about the 
question: Am I in Christ? Have I received sal-
vation? Am I saved and going to Heaven? If 
you are, rejoice and live without fear and 
know that when death comes, Jesus will 
come and take you to be with Him in the 
Father’s house.  
 
However, if you have not yet raised your 
hand to Jesus and been saved, then do it 
today, right now. Don’t put it off. After 
death it will be too late. As I have said be-
fore – we must get our Visa for Heaven be-
fore we leave.  You will not be able to get it 
on the way. 
 
It is so important that you understand this 
truth. It is also important to understand that 
God loves you, and He wants you to live for-
ever with Him in His Home. He will not force 
you to come in, He invites, but does not 
force you. You will not be able to get in on 
your own by your own means. There is only 
one path designated by God and that is Je-
sus. Come to Him, believe in Him, trust in 
Him, surrender all to Him.  

 
Don’t miss out. 
 
Paul wrote to the Corinthians: 
“For we know that if the earthly tent which 
is our house is torn down, we have a build-
ing from God, a house not made with 
hands, eternal in the heavens.” (2.Cor.5:1) 
 
He then closes this chapter writing: 
“Now all these things are from God, who 
reconciled us to Himself through Christ and 
gave us the ministry of reconciliation, 
19 namely, that God was in Christ reconcil-
ing the world to Himself, not counting their 
trespasses against them, and He has com-
mitted to us the word of reconciliation. 
20 Therefore, we are ambassadors for 
Christ, as though God were making an ap-
peal through us; we beg you on behalf of 
Christ, be reconciled to God. 21 He made 
Him who knew no sin to be sin on our be-
half, so that we might become the right-
eousness of God in Him. 
(2.Cor.5:18-21) 
 
Paul is making an appeal – be reconciled to 
Christ. Don’t miss out! 
 
I like travelling by bus, because then I don’t 
have to do anything. I get on, sit down, and 
the driver does all the work. When you 
reach your destination you get off, having 
reached your goal.  
 
The good thing about salvation is that you 
don’t have to do anything. Jesus has done it 
all. All you need to do is signal Him and trust 
in Him. To use our analogy loosely, You need 
to signal Jesus, and then get on board the 
bus that will take you to Heaven. 
 
I repeat with some urgency : “Do it today, if 
you haven’t already. 
 
What if you are not sure? How can you 
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know? Paul’s words are a good test: 
 
He wrote: “For we know that if the earthly tent which is our house is torn down, we have 
a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens.” (2.Cor.5:1) 
 
The one who is truly saved says “I know”. The one who isn’t says “I hope, but I am not 
sure.” Do you know for sure? If you do then hold fast to your faith, and await the day 
when all tears will be wiped away, all sickness and death and pain and suffering is gone, 
and you will no longer have to live by faith, because you will see Jesus in glory.  
 
If you are not yet able to say I know, then in your heart raise your hand to Jesus today and 
say to Him “I want to be saved. “ He is waiting for you and will not turn you away. 
 
Remember the criminal on the cross who was crucified alongside Jesus on Good Friday? 
He signalled Jesus and Jesus promised him that that very day he would be in paradise with 
Him.  So great is the grace and mercy of our Lord Jesus Christ. He receives all who signal 
Him in this life. Come to Him and don’t miss out. 
Amen. 
   ___________________________________________ 
 
                The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144) 
                        Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze 
 

Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2019.gada 24.februārī, pēc 

dievkalpojuma, Draudzes Namā, 30 Bridge Rd, Homebush, sākot ap plkst. 11:30. 

 Paredzētā darba kārta: 

1.  Lūgšana, atklāšana, pilnsapulces  vadības ievēlēšana. 
2.  Darba kārtas pieņemšana. 
3.  2018. gada 25.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
4.     Ziņojumi par draudzes darbību 2018. gadā: 
 par garīgo dzīvi;  par saimniecību; par Dāmu komitejas darbību;   
 no iekšējās revizijas komisijas; 
5.       Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību. 
6. Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību. 
7. Draudzes budžets 2019. gadam un draudzes nodevas 2020. gadam. 
8. Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Ivaram Birzem, Valdim          

Krādziņam, Marai Timermanei, Eigitam Timermanim. Kandidātus drīkst pieteikt            
sapulcē. 

9. Draudzes priekšnieka vēlēšana. Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē. 
10. Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus  

 drīkst pieteikt sapulcē. 
  Eigits Timermanis  
  Draudzes priekšnieks 
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilijai Oliņai 105.gadi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapu svētki 
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 SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

Latvijas 100 gadu svinības 
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
Latvijas 100 gadu svinības Pieņemšana Kanberā 
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 SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

Piparkūku talka 
 
 



12 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

Draudzes mācītājs 
Colvin S. MacPherson 
Pieņem draudzes locekļus draudzes 
kancelejā pirms un pēc dievkalpojumiem. 
Citās reizēs, ieskaitot vakarus, pēc 
vienošanās. 
Draudzes kancelejas telefons  
 (02) 9746 1934  Adrese 30 Bridge Road, 
HOMEBUSH, 2140 
Draudzes E-pasts 
sidlatvdraudze@ozemail.com.au 
Draudzes tīmekļa adrese: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 
Draudzes mācītāja mājas adrese 
9 Beaumaris St, Enfield, 2136 
Telefons (02) 97153424 
Mobīlais telefons  0412 024 476 
E-pasts  colvinmacpherson@gmail.com 

Draudzes priekšnieks  
 
Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 
Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
E-pasts  timermanis@ozemail.com.au 
 
Dāmu komitejas priekšniece  
Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 
 
Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 
 
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au 

 

 
 
 
 

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMI un SARĪKOJUMI 
 

DRAUDZES EGLĪTE—Svētdien,16.decembrī, pēc dievkalpojuma. 
Būs pusdienas, dziesmas, trivia spēle, sadraudzība. 

 
Svētvakara Korāļu dievkalpojums angļu un latviešu valodā, 

24.decembrī, plkst.18:30 
 

Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, 
25.decembrī, plkst.10.00 

 

 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, 
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,  jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis 
pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.   
                      Jn.ev.3:16 


