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GAISMA
“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsī‐
bas darbus un tērpsimies gaismas bruņās.” Romiešu 13:12
Adventes laiks ir cerību pilns laiks. Ir iesācies jauns baznīcas gads, un
drīz svinēsim priecīgos Kristus dzimšanas svētkus. Kristus dzimšana, Viņa ienākšana pa‐
saulē, ieveda jaunu laikmetu pasaules vēsturē. Viņa atnākšana pasaulē ieveda gaismu,
kas iepriekš bija redzama tikai šur un tur. Jāņa evanģēlijā lasām par Kristus atnākšanu:
“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie
Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un
dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.” (Jn.1:1‐5)
Kristus ir dzīvības gaisma. Kas Viņu ticībā uzņem, tas dzīvo gaismā, kas Viņu no‐
raida, tas paliek tumsībā. Ādama nepaklausība Dievam atvēra durvis Sātanam un
pakļāva pasauli tumsības darbiem. Kas ir Kristū, tas noliek tumsības darbus un tērpjas
gaismas bruņās. Kur mīt Kristus , tur atspīd gaisma.
Gaisma ir spēcīgāka par tumsu. Pat mazas svecītes gaisma tumšā istabā ir sas‐
katāma. Dievs vēlās lai mēs katrs būtu Viņa svecīte, kas ienes gaismu šajā tumšājā pa‐
saulē. Visapkārt mums mājo tumsība un grēks, neticība vairojās. Šī laikmeta kārdinājumi
un pasaules piedāvājumi ir tik spēcīgi, ka pamazām Dieva gaisma cilvekos sāk izzust.
Tāpec ir tik ļoti svarīgi uzklausīt apustuļa Pāvila mudinājumu: “Nakts drīz būs pagājusi,
diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.”
Šājā svētku laikā, atrausimies no pasaulīgā. Apstāsimies uz brīdi un no jauna lūgsim
Kristus gaismai ienākt mūsu sirdī. Lūgsim lai Dieva Svētais Gars mūsu sirdī uzkurina
mīlestības liesmu, kas spīdētu tik spoži, ka visi, kas maldās tumsībā, šo gaismu
saredzētu un sajustu.
Nelaiķis mācītās Eduards Putniņš reiz rakstīja šo skaisto Adventes lūgšanu:
Tu reiz nāci zemes virsū. Kungs Jēzu Kristu, kā gaisma no debesīm, kā auseklis, kas
rītausmu vēstī, lai spīdētu tiem, kuŗi mīt tumsībā un nāves ēnā. Kā toreiz, tā tagad tautas
un ļaudis ilgojas Tevis, ilgojas gaismas, ilgojas patiesa, neviltota miera bez naida un
apspiešanām, bez bailēm un netaisnības. Kungs, dod mums to, dod to mūsu tautai un
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tēvzemei. Dod visai cilvēcei un pasaulei
atspirgt no nemiera un bailēm, bet
visvairāk – dod mūsu sirdīm to mieru, par
ko Tu pats esi sacījis: “Mieru es jums
atstāju, savu mieru es jums dodu. Jūsu
sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas!” Kungs
Jēzu, lai šis Tavs svētais vārds top mums
par spēku un patiesu Ziemsvētku gaišumu,
še laikā un reiz mūžībā! Āmen!
Ar šiem lūgšanas vārdiem, ar atvērtu
sirdi sagaidīsim Kristus dzimšanas svētkus.
Jūsu mācītājs Colvin MacPherson.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Svētdien,5. J.Rīmanis
Svētdien,12. I.Liepiņš
Svētdien,19. I.Birze
Piekdien,24. A.Kristovskis
2011.gadā
JANVĀRĪ
Svētdien, 30. J.Rīmanis
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 6. I.Liepiņš
Svētdien,13. I.Birze
Svētdien,20. D.MacPherson
Svētdien,27. A.Kristovskis
DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Svētdien,6. J.Rīmanis
Svētdien,13. I.Liepiņš
DECEMBRĪ
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
Svētdien,19.plkst.10.00 ‐ Ziemsvētku
koncerts. Pēc koncerta pusdienas draudzes DECEMBRĪ
namā. Uz pusdienām lūdzu pieteikties pie Svētdien,5. R Plikše/V Galviņa
Svētdien,12. R. Gulbe/S. Fraser
Dāmu komitejas priekšnieces.
Svētdien,19. A.Medne/S.Graudiņa
Piektdien,24. plkst.18.30 ‐ Kristus
Piektdien,24. L.MacPherson/K.MacPherson
dzimšanas svētvakara korāļu dievkalpo‐
jums. Dievkalpojums būs angļu un latviešu 2011.gadā
JANVĀRĪ
valodās.
Svētdien, 30. L.MacPherson/K.MacPherson
FEBRUĀRĪ
2011.gadā
Svētdien, 6. K Baumane/S. Veidnere
JANVĀRĪ
Svētdien, 30.plkst.10.00 – Dievkalpojums Svētdien,13. Dz. Jansone/D.Jansone
Svētdien,20. B.Liberta/R.Hāgena
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,27. M.Timermane/A.Zodiņā
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 6. plkst.10.00‐ Dievkalpojums ar MARTĀ
Svētdien,6. R.Plikša/L.Vilciņa
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13. L.MacPherson/K.MacPherson
Svētdien,13. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
ar Svēto Vakarēdienu.
Piektdien, 17.decembrī, plkst.11.00 –
Svētdien,20. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,27. plkst.10.00‐ Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu Dežurē: E.Puriņš
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma,
Piektdien, 24.decembrī, plkst.14.00 ‐
draudzes pilnsapulce.
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar
MARTĀ
Svētdien,6.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS APRŪPES
Svēto Vakarēdienu.
NAMĀ
Svētdien,13. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
(Chiswick Rd, Greenacre)
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pirmdien,14.februārī, plkst.11.00
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Pirmdien,14.martā, plkst.11.00

patīkami kalposim ar bijību un bailēm.“
Mums daudz par ko Dievam pateikties, it
sevišķi, par pestīšanas dāvanu, ko Dievs
brīvi dod katram, kas tic uz Jēzu Kristu.
D r a u dz e s a ns a m b l is I nā r a s
Gedgovdas vadībā kuplināja dievkalpojumu
ar trīs skanīgām dziesmām: Dievam Slava,
Slavēts un teikts un Tēvs, Tevi es mīlu.
Dziesmas atskanēja skaisti un vārdi bija
pacilājoši.
Dievkalpojumam beidzoties, visi
devās uz draudzes namu baudīt draudzes
dāmu gatavotās pusdienas. Ieejas telpā bija
pārdošanā dažādas mazās loterijas,
ieskaitot orhideju, šampanieti un
šokolādes, lasi, foreli un bagātīgus
produktu grozus.
Zālē galdi bija skaisti klāti ar baltu linu
galdautiem un lillā krāsas zalvetēm, kūku
galds bija kārdinošs, pusdienām varēja
izvēlēties pildītas pankūkas ar buljonu vai
auksto plati. Imants Līcis iepriecināja visus
ar skaistām mūzikas atskaņām. Andrejs
Mednis palīdzēja izlozēt mazās loterijas, un
laimīgie ar prieku saņēma savus laimestus.
Lielās loterijas izvilka Gabija (Gaby)
Baumane (4g.v.) un viņas palīdze Daina
Timermane. Dažiem laimejās
vairākas
izlozes, dažiem neviena, bet visiem jautri
pavadīta pēcpusdiena.
Labi paēduši, jauku pēcpusdienu
pavadījuši, cilvēki lēnām devās uz mājām.
Palika nogurušie darbinieki, kas sakārtoja
zāli un gaidīja, ko kasieri ziņos. Priekšnieka
smaids liecināja, ka laikam raža bijusi laba.
Labāka nekā varēja iedomāties! Tīrais
atlikums pārsniedza $6000.Pildītās
pankūkas ienākumi pārspēja kūku galdu,
ienesot četrus dolārus vairāk! Šīs ziņas bija
kā labas zāles nogurušiem darbiniekiem.
Paldies visiem darbiniekiem, visiem
ziedotājiem,visiem, kas atbalstīja mūsu
draudzes Pļaujas Svētkus. Pāri visam gods,
slava un pateicība Dievam, ka Viņš mūs tā ir
svētījis ar skaistu latviešu Dievnamu,
draudzes namu un jauku sirsnīgu draudzi.

BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās no plkst.10.00,
draudzes dzīvoklī. Patlaban iepazīstamies
ar mūsu ticības pamata mācībām. Visi mīļi
lūgti piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
Velta Liepiņš
Ausma Mednis
Julius Štengelis
Aldonis Brooks
Noel Fraser
Jānis Lācis
Elmārs Elksnītis
Jānis Mežaks
Alfrēds Bērziņš

+1/09/2010
+4/09/2010
+10/09/2010
+14/09/2010
+12/10/2010
+13/10/2010
+15/10/2010
+20/10/2010
+25/11/2010

84
86
91
82
77
71
85
83
89

Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
PĻAUJAS SVĒTKI
Skaistā, saulainā 12. septembra
svētdienas rītā dievlūdzēji pulcējās
draudzes telpās, lai svinētu gadskārtējos
Pļaujas svētkus.
Svētkus ievadīja ar dievkalpojumu
Svētā Jāņa baznīcā. Pirmais korālis, Kārļa
Kundziņa sacerēts,izteica dienas noskaņu:
„Cik varena ir pasaul’s telpā, Dievs
augstais, Tava valstība! No dziesmām un
no saules zelta Tev pils ir celta Ciānā. Tu
valdi viens par zvaigžņu bariem, Un tāles
Tavu vārdu pauž, No rīta saules zelta
stariem Tev eņģ’ļi gaismas drēbes auž.“
Svētruna bija pamatota uz Ebreja
vēstules 12:28, kur tiekam mudināti:
„Būsim pateicīgi, jo tā mēs Dievam
3

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

Reformācija atspoguļota gleznā

Šī altāra glezna atrodās Vitenbergas pilsētas baznīcā. To gleznojis Lucas Cranachs
1547.gadā. Glezna ļoti spēcīgi attēlo mūsu ticības pamatmācības. Gleznu kreisājā spārnā
tiek attēlotas kristības. Lutera teoloģijā kristības uzskatītas kā pirmais sakraments un
pamats visiem citiem sakramentiem. Kristības ir paša Kristus pavēlētas un tā caur
kristībām mēs ienākām Dieva ģimenē. Luterim bērnu kristīšana bija pati par sevi
saprotama lieta. Kristus taču pats pavēlējis: „Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet
tiem, jo tādiem pieder debesu valstība.”
Gleznā, mācītājs, kas veic kristības ir Lutera draugs un kolēgs Melancthons. Kas ir
intresanti par šo gleznu ir tas, ka sejas, kas gleznā attēlotas, ir tā laika pazīstami cilvēki.
Gleznā var pazīt Melancthonu, Luteri un mācītaju Bugenhagenu, kas Lutera laikā bija tās
draudzes mācītājs .
Šai gleznu daļā saskatām aicinājumu cilvēkiem vest bērniņus uz baznīcu pie
Dieva. Ap kristāmo trauku stāv mātes. Viena ar aicinošu skatu uz āru, it kā aicinot
skatītāju nākt lokā. Pie Melancthona stav cilvēks ar atvērtu Bībeli, norādot, ka tas, kas te
notiek ir saskaņā ar Dieva Vārdu.
No Kristībām pārējam uz vidējo daļu kur attēlots otrs sakraments ‐ Svētais
Vakarēdiens. Svētais Vakarēdiens atrodas gleznas vidū, tamdēļ ka tas ir centrs visai
mūsu dievkalpošanai. Mēs svētdienās nākam uz baznīcu galvenokārt lai svinētu un
4
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baudītu Svēto Vakarēdienu. Visa pārējā dievkalpojuma norise saistās ap to.
Gleznā ievērojiet sekojošās lietas:‐ Pie Kristus labās rokas attēlots Jūdas Iskariots.
Jēzus liek kumosu viņa mutē. Jūdas jau pagriezies iet no šīs sadraudzības loka. Viena kāja
jau vērsta uz iešanu projām. Pie Jēzus krūts attēlots apustulis Jānis. Viņam blakus Pēteris
un tad citi mācekļi. Tas, kas no kalpa saņem biķeri, ir pats Luters un pasniedzējs ir
gleznotājs Cranachs, attēlots kā kalps. Uz galda lieldienu jērs, kā atgādinājums , ka
Jēzus, svinot Jūda Pashā svētkus, iestādīja Svēto Vakarēdienu. Tas ir jauns piemiņas
mielasts . Viņš pats ir tas Jērs, kas vienreiz uz visiem laikiem upurēts mūsu grēku dēļ. Ar
Viņa lauzto miesu (maizi) un Viņa asinīm (vīnu) mēs pieminam Viņa mīlestības upuru.
Siena aiz galda atvērta vaļā uz plašo pasauli. Saņēmuši Dieva žēlastības un mīlestības
dāvanu mums to būs nest tālāk pasaulē.
Trešais panelis attēlo grēksūdzi. Mācītājs ir Bugenhagens un viņa rokās ir atslēgas.
Tās attēlo mācītāja autoritāti piedot vai nepiedot grēku. Atslēgu, kas labā rokā, mācītājs
piespiež pie grēcinieka pieres. Viņa grēki piedoti. Viņš ceļos nometies savu grēku atzinis
un saņēmis žēlastības apliecinājumu. No viņa sejas var redzēt ka viņam savu grēku ir žēl.
Turpretim Bugenhagena kreisā rokā, atslēga piespiesta pie grēcinieka muguras. Ja
kārtīgi ieskatās tad var redzēt ka viņa rokas sasietas. Viņš iet projām. Viņš nav saņēmis
piedošanu, jo nav nožēlojis savus grēkus. To var redzēt no viņa sejas izteiksmes. Kā
Jūdas, tā viņš iet projam no kristīgās saimes pulka.
Glezna apakšējā daļā pati par sevi diezgan skaidra. Ticības pamatā ir Kristus
krusta nāve. Mārtiņš Luters sprediķo. Viena roka viņam uz atvērtas Bībeles un ar otru
viņs rāda uz krustā sisto Kristu . Luters pareizi mācīja, ka visa Bībele rāda uz Kristu un
Viņu atspoguļo.
Daudz ko citu var saredzēt gleznā, bet šis rakstiņs domāts lai iepazistinātu ar tā
laika bagatību, kas vēl šodien redzama.

Baznīcas Virsvaldes plenārsēdes dalībnieki pie Vitenbergas pils baznīcas durvim.
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Gana raksts
2010. gada Kristus
piedzimšanas svētkos,
ievadot anno Domini
2011

izgaismošanas process, kas sākas ar mums
pašiem, lai mēs labo spētu atzīt un ar to
iedegties.
Seko Jēzus padoms, gaismu nelikt zem
pūra, bet uz luktura. Arī tas ir svarīgi, lai
tumsa klīstu, lai labais uzvarētu ļauno.
Jēzus gaisma nav mums domāta, lai mēs ar
to tikai veidotu iekšēju romantiku. Gaisma
uz luktura ir apdraudēta no vēja un vētras
brāzmām, bet tikai uz luktura tā ir tumsas
un ļaunā kliedētāja. Pat riskējot
pārmetumu, ka esam iedomīgi vai
iejaucamies citu atbildībā.
Aizvadītā gadā esam centušies veicināt
labā uzvaru pār ļauno. Apzinoties, ka šajā
cīņā izšķirīga ir Dieva klātbūtne, Dieva
Vārds un Sakraments ir centrālais mūsu
draudzēs, un arī publikācijās, kā mūsu
Baznīcas gadagrāmatā. Mūsu Virsvaldes
plenārsēdē ne tikai ārēji pulcējāmies
Vitenbergā, bet izlūdzot to spēku, kuru
apliecinām dziedot “Kas valda tumsībā ...
viens vārdiņš to spēj aizdzīt!” ‐ viens
vārdiņš, ne eksorcisma rituāli, ne
kvēpināšana, pārģērbšanās un klanīšanās.
Ļauno uzvarēt ar labo, tas ir apsolījums
un uzdevums, kas sākas ar mums katru, ik
dienas, ar mūsu ģimeni un draudzi, tur, kur
dzīvojam. Tas sākas ar pirmo bausli, ar
Dieva un sava tuvākā mīlestību, jo kur Viņš
ir, tur tumsa zūd. Aizvadītā gadā turklāt
esam atkal vairāk apzinājušies mūsu
atbildību iepretim Latvijai. Tā izpaužas
māsu draudžu attiecībās, palīdzības
projektos kā “Lai rit!” vai arī palīdzot nodro
‐šināt kristīgo izglītību līdz pat
akadēmiskam līmenim Teoloģijas fakultātē.
Arvien vairāk Latvijas mācītāju atzinuši, ka
finansiālā un uzticības krīze būtībā nav kaut
kas ļauns no ārpuses, bet atbildīgo personu
atbildība. No sirds mums sāp lāsts, ka
Latvijā par spīti bībliskai liecībai un mūsu
pašu latviešu luteriskās Baznīcas tradīcijai
sievietēm ordinācija tiek liegta. Mums tikai
jāsalīdzina ar Igauniju, ka viss var būt
pavisam citādi – un apsveicam ar abu

Neļauj ļaunumam sevi
uzvarēt, bet uzvari
ļauno ar labu!

Rm 12:21 ‐ 2011. gada lozungs
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
Uzvarēt ļauno ar labu. Kā tas var notikt?
Ar Jēzus Kristus piedzimšanu mums ir
dots piemērs. Dievs ļauno uzvar ne ar
ieročiem, ne ar varu. Bet ar to, ka Viņš pats
nāk ‐ ar Savu klātbūtni, ar Savu mīlestību,
ar Savu gaismu.
Kopš seniem laikiem labais raksturots ar
gaismu, bet tumsa ar ļaunumu. Tā arī
Bībelē: “Gaisma spīd
tumsībā. ... Tas bija patiesais gaišums, kas
nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.
... Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu
vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu
godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla,
pilnu žēlastības un patiesības.” (Jņ 1:5.9.14)
Un pats Jēzus saka: “Es esmu pasaules
gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās
tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ
8:12)
Arī gaisma nedarbojas citādi, kā ar savu
klātieni. Kur viņa ir, tur zūd tumsība – ne ar
kādu papildus piepūli, ne ar svešu
palīdzību, bet ar pašas gaismas izpausmi.
Pirmais solis mums ir: gaismai atvērties,
viņu uzņemt mūsu dzīvē. Novēlu to Jums kā
to galveno Ziemsvētku dāvanu. Reizē
pateicos katram no Jums, kas mūsu
Baznīcas dzīvē un arī manā/mūsu dzīvē
esat ienesuši kaut ko no šī “patiesā
gaišuma”, no šīs “dzīvības gaismas”.
Uzvarēt ļauno ar labo ir pastāvīgs
6
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Baznīcu apvienošanos. Kā uzvarēt ļauno –
ar labo! Ne ar kādu apkarošanu, bet lai
tumsu izgaismo evaņģēlijs un Dieva
mīlestība. Ne atraujoties, bet liecinot.

Valsts Svētku dievkalpojums

Jums visiem novēlot evaņģēlija
gaišumu, spēku un prieku Kristus
piedzimšanas svētkos un visā Dieva dotā
2011. gadā, un sirsnīgi sveicinot, arī no
manas kundzes
+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Pļaujas Svētki
Piparkūku cepšana!

Prāvests un Andrejs Mednis izvelk laimestus

Daina Timermane un Gaby Baumane izvelk lielo
loteriju laimestus.
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The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144)
Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2011.gada 27.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.

2010. gada 28.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Ziņojumi par draudzes darbību 2010. gadā:
par garīgo dzīvi; par saimniecību; par Dāmu komitejas darbību; no iekšējās
revizijas komisijas; no valsts apstiprinātā revidenta.

5.

Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.

6.

Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību.
Draudzes budžets 2011, gadam un draudzes nodevas 2012. gadam.

8.

Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Ivaram Birzem,
Valdim Krādziņam, Nikam Sproģim un Eigitam Timermanim. Kandidātus drīkst
pieteikt sapulcē.

9.

Draudzes priekšnieka vēlēšana.

10.

Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus
drīkst pieteikt sapulcē.
Eigits Timermanis.

Draudzes priekšnieks

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES MĀCĪTĀJS UN PADOME.
Draudzes mācītājs
Draudzes priekšnieks
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā
Eigits (Goga) Timermanis
pirms un pēc dievkalpojumiem. Citās reizēs, 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Mājas tel. 99182306
Draudzes kancelejas telefons (02) 9746 1934
Mobīlais 0414 479 001
Fakss (02) 9764 3318
E‐pasts timermanis@ozemail.com.au
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E‐pasts
Dāmu komitejas priekšniece
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
Tamāra Koškina
www.sydneylatvianchurch.org.au
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 9449 3716
Telefons (02) 97153424
Mobīlais 0421 320 870
Mobīlais telefons 0412 024 476
E‐pasts cpherson@optusnet.com.au
E‐pasts tamarakosk@iinet.net.au
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