
 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU 
 

Draudzes   Vēstnesis  
 

CHURCH MESSENGER   
of  the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. 

A.B.N. 82 001 210 144 

 
2020.g. decembris 

 

KATRU GAD’ NO JAUNA 
 

Katru gad' no jauna Kristus bērniņš nāk Pie mums zemē ļaunā 
Un mūs svētīt sāk. 
 
Nāk Viņš katrā mājā Savā godībā; Stiprina, kad vāja Mūsu 
ticība. 
 
Arī man Viņš klātu, Acīm neredzams, Valda manu prātu, rokā  
vadīdams.   
 
(Dz.gr. 36) William Hey, atdzejojis Hans Kristel Glaeser 
 
 
Adventes laiks ir klāt, un no jauna, gatavojamies svinēt Kristus dzimšanas svētkus. 
Svētrunā—”Labā Daļa” redzēsim cik svarīgi ir mums baudīt Kristus klatbūtni. 
 

Labā daļa   
 
Tālāk  iedami, viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete, vārdā Marta, uzņēma Viņu savā 
namā.Viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdās  pie kunga kājām  un klausījās  Viņa 
vārdos.Bet Marta, nopūlējusies, daudz kalpodama, nostājās Viņa priekšā un sacīja: 
“Kungs, vai Tev nerūp,ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču 
viņai, lai viņa man palīdz!”Kungs  viņai atbildēja: ”Marta, Marta, tu par daudz ko esi 
norūpējusies  un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepiecešama. Marija 
sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.   Lūkas evaņģēlijs 10:38-42  
 

Mīļie draugi Jēzū Kristū   
 Dzīves gaitā mums katram  iznāk  daudz  un dažādas  izvēles. Tas sākas jau no paša 
rīta, piemēram, kad mums jāizvēlas, ko ģērbt  mugurā  un ko  ēst  brokastīs. 
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Svētdienās mums jāizvēlas, iet uz  dievkalpojumu, palikt gultā  vai pavadīt  svētdienu 
kādā  citādā  veidā.  Es ticu, ka  izvēle  aiziet  uz  dievkalpojumu, nesīs  svētību katram no 
jums.  
 Domājot  par izvēlēm, ir tādas lietas, ko  izvēlamies un kam  nav  nekādas lielās sekas 
mūsu  dzīvē, arī tad, ja  izvēlamies nepareizi. Tomēr ir citas izvēles, kuras ir ļoti svarīgas un 
nozīmīgas, pat tādas, kas izmaina visu mūsu dzīvi.   
 Evaņģēlija  tekstā  mēs lasām  par divām  māsām Martu  un 
Mariju.  Kādā  jaukā  dienā  pie  viņām  ciemos  atnāk Jēzus. Viņš  ir māsu  ģimenes draugs. 
Viņš  ciemojas pie  abām  masām, bet  tikai vienai tā nesa svētību, jo viņa izdarīja  pareizo 
izvēli. Citējot Jēzu: “Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.” 
  Ko tad Marija  izvēlējās? Viņa izvēlējās pavadīt  laiku ar Jēzu.  Viņa nosēdās 
pie Jēzus  kājām  un  klausījās,  ko Viņš māca. Marija  saprata, ka Viņa  vārdos ir kaut  kas 
sevišķi svētīgs un labs. 
  Viņas  māsa  Marta, turpretim, ieskrēja  virtuvē  un sāka uztraukties, kā 
pacienāt viesi. Principā tā nebija slikta rīcība, ko Marta darīja. Kas  bija slikti bija tas, 
ka Marta rosoties pazaudēja perspektīvi.  
 Marta vērtēja, ka būt par labu saimnieci ir kaut kas augstāk, neka baudīt  ciemiņa 
klātbūtni, tāpēc viņa laiku pavadīja virtuvē, nevis kopā ar Jēzu.   
 Tā tas bieži notiek, kad kļūstam pārāk reliģiozi un zaudējam  savas attiecības  ar 
Jēzu.  Tā  mēs varam  pārāk  aizrauties ar visu  ārējo, bet svarīgāko atstāt novārtā. 
Tad rezultātā var notikt tas, ka visas izdarības  un lietu  kārtošanas kļūst  svarīgākas, 
nekā  pats kodols. Tas parasti atver durvis uz pārmetumiem un paštaisnību.   
 Marta šajā ziņā ir labs  piemērs. Viņai svarīgāk bija pacienāt  un paēdināt Jēzu, 
nekā pavadīt laiku tieši ar Viņu. Marta pazaudēja  skatu uz visu citu, un aizrautīgi 
strādāja virtuvē. Pēc kāda laika viņa  attapās: jā, kur tad  ir Marija? Kāpēc 
viņa  nenāk  man  virtuvē  palīdzēt? Marta ieskatījās viesistabā un ieraudzīja, ka Marija tur 
sēž pie Jēzus kajām un uzmanīgi klausās Viņā.  
 Tanī mirklī Marta izskrēja  no virtuves, slaucīdama rokas priekšautā un teica Jēzum: 
“Kungs, vai  Tu neko nesaki par  to, ka  mana māsa  mani atstājusi, lai es viena 
kalpotu? Saki jel viņai, lai viņa man palīdz.”  
Martai gandrīz  visa perspektīve  bija  pazudusi. Viņa  gandrīz  vai pārmeta Jēzum par to, ka 
Marija viņai nepalīdz. Mīlestībā Jēzus  viņai paskaidroja:“Marta, Marta, tu rūpējies un 
zūdies par  daudzām lietām.  Bet  tikai vienas  lietas  vajag. Marija 
sev  izraudzījusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.”  
Lasot  šos vārdus, mani spēcīgi uzrunāja  Jēzus  teiktais: “Meklējiet  vispirms Dieva Valstību 
un Viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots”(Mateja  evaņģēlijs 6:33).  
  Marija  lika Jēzu  pirmajā  vietā  un saprata, ka  Jēzus  klātbūtne  ir tas vissvarīgākais. 
Jēzus teica, ka  viņa sev izraudzījusies labāko daļu.  Šo  labāko daļu  viņai 
neviens nevarēja atņemt. Mums, kā jau  iepriekš minēju, ļoti  bieži jāizdara izvēles. Ja  mēs 
izvēlamies pareizi, tad  mums  nāk  Dieva svētība.  Labākā  vadlīnija, lai izdarītu  pareizāko 
izvēli ir paklausīt  Jēzus  mācību: “Meklējiet  vispirms Dieva  Valstību un Viņa taisnību, tad 
jums pārējais tiks iedots.”  
 Maz ir to cilvēku, kas tā dara. Vairums cilvēku dzenas pēc visa  kā cita, un tad, ja atliek 
laika, tad to atlicina arī Dievam. Šie cilvēki nesaprot, ka tā dzīvojot, viņi nodara pāri 
paši sev. Neliekot Dievu  un Viņa Valstību pirmajā vietā savā dzīvē, tu esi zaudētājs. Cilvēks, 
kas katru dienu nelasa  Dieva Vārdu un  nelūdz,  tur izsalkumā  un badā savu dvēseli.  
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 Salamana  pamācības  grāmatā mēs lasām:“Tad nu paklausiet man tagad, mani 
dēli! Jo svētība ir ar tiem, kuri ietur  manus 
ceļus. Uzklausiet manas pamācības, kļūstiet dziļi savā atziņā un neatmetiet tās. Labi 
ir  cilvēkam, kas Mani paklausa, būdams cauru  dienu nomodā  pie  manām durvīm un 
stāvēdams atslējies pret manu durvju balstu stabiem! Kas Mani atrod, tas atrod dzīvību 
un iegūst  labpatiku Kunga acīs. Bet, kas pret Mani grēko, tas ievaino savu  dvēseli; visi, 
kas mani ienīst, mīl nāvi”(Salamana  pamācības 8:33).  
  Tas ir labi un spēcīgi pateikts: mīlēt Dievu un Viņa Vārdu. Tas nozīmē Dieva 
Vārdu  katru  dienu rūpīgi lasīt  un caur to  iemantot  dzīvību. Ja to nedara, tas 
nozīmē izvēlēties sev nāvi. Taču Dievam ir ļoti daudz, ko mums dot. Viņš tik  ļoti mūs mīl, 
ka Viņš  vēlas mūs  svētīt, nodrošinot ar visu labāko.  Manuprāt, visskumīgākie  vārdi 
Bībelē  ir tie, kas apraksta Jēzus  teikto, kad  Viņš,  atrodoties ārpus  Jeruzālemes, skumjās 
noskatījās uz seno pilsētu un teica:   “Jeruzāleme, Jeruzaleme, tu,  
kas nokauj praviešus un ar akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik reižu Es 
esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista zem spārniem 
savus cālīšus, bet jūs negribējāt”( Lūkas evaņģēlijs 13:34). 
   Vai var būt vēl kaut  kas skumjāks par to, ko Jēzus saka: Tik  daudz es gribēju tev dot. 
Man bija tik labs nodoms tavai dzīvei. Es gribēju tevi svētīt un stiprināt. Es gribēju tevi turēt 
cieši pie sevis. Es izlēju Savas asinis pie  krusta, lai nomazgātu tavus  grēkus, Es 
sagatavoju tev mājas debesīs, Mana Tēva  namā, bet tu negribēji. Tu  mani noraidīji. Tev 
pasaule likās pievilcīgāka. Tu  paļāvies uz  cilvēku gudrību. Tu krāji sev mantas, kur kodes 
un rūsa tās maitā un kur zagļi tiek klāt. Bet nekas nav krāts Manā Valstībā.  
Tik daudz  man priekš Tevis bija paredzēts, bet tu to negribēji.  
Es stāvēju pie  tavām sirds durvīm un klaudzināju, bet tu tās neatvēri.  
Es klāju tev  galdu, bet tu to noraidīji. Vai tas nav bēdīgi? Dievam ir tik ļoti daudz, 
ko mums dot. Tik  ļoti Viņš mīl mūs, un viss, ko Viņš vēlas mums dot, ir pamatots trīs 
vārdos: Dievs ir mīlestība. Bet  Viņš  ar savu  mīlestību  mums neuzbāžas. Dievs 
vienkārši  dod mums  izvēli. Ja mēs izvēlamies noraidīt Viņu un  iet paši savu  ceļu, 
tad Dievs to mums arī atļauj.  Bet mums tad  būs jādzīvo ar visām tām sekām, 
ko mūsu  izdarīta izvēle  nesīs. Turpretim, ja  mēs, līdzīgi Marijai, izvēlamies “labo daļu”, 
tad Dievs uzņemas atbildību par to, ka tā mums nekad netiks atņemta.  
 Tu nekad nevari zaudēt, ja tu liksi Dievu un Viņa Valstību  pirmajā  vietā savā dzīvē. 
Jēzus teica:“Kas pie Manis nāk, to es ne mūžam neatstumšu” (Jāņa evaņģēlijs 6:37).   
 Tur ir mūsu  drošība: ja  mēs pie  Dieva nāksim  un uz  Viņu ticībā paļausimies, mēs 

nevaram zaudēt, jo  absolūti nekas mūs  nevar šķirt  no Dieva mīlestības‐  pat  nāve‐  nē! Jo 

Viņš  nāvi  ir uzvarējis. Aicinājums ir katram ieskatīties savā  dzīvē  un ieklausīties savā sirdī: 

kurā vietā  man  ir Dievs un Viņa Valstība?  Kas tu  esi‐ Marta  vai Marija?  Vai 

tu  meklē  vispirms Dieva Valstību  un  Viņa  taisnību, jeb arī Dievs tev ir tikai starp citu. Nāc 

pie Viņa jau šodien  pat!  

 Apzinies, ka Dievs Tevi ļoti mīl. Ja tu visu nodosi pilnīgā ticībā  Viņam, tad tas, kas ir 

bijis, būs pagājis, un viss taps jauns. Apustulis Pāvils raksta: 

“Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums: viss vecais ir  pagājis, un redzi‐ viss tapis 

jauns”(2.Korintiešiem 5:17).  Izraudzīsimies sev labo daļu šodien un mūžīgi. Āmen. 
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Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 
plkst.10.00 
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan draudzes 
namu, lai tā atbilst valsts noteikumiem un 
ieteikumiem sakarā ar Covid-19, ieskaitot 
elektronisko reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet 
uz sava tēlefona Service NSW APP lai vieglāk 
var reģistrēties ierodoties Dievnamā, lietojot 
QR Code. 
No 1.decembra, dziedāšana atkal atļauta 
dievkalpojumā, bet dalībniekiem, kas vēlās 
dziedāt, jāvalkā maskas.  
Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz YouTube. 
Saites var atrast draudzes mājas lapā uz 
tīmekļa. 
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, palikt 
mājās. 
 
Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.15.00.  
Var pieslēgties mūsu sarunu tīklam 
pieteicoties mācītājam caur ēpstu lai viņš var 
nosūtīt attiecīgo saiti. 
 
 
Ziemsvētku PUSDIENAS  
Svētdien, 13.decembrī, pēc dievkalpojuma. 
Ziemsvētku dievkalpojumi. 
Ceturtdien,24.plkst.18.00 – Kristus 
dzimšanas svētvakara dievkalpojums. 
Piektdien,25.plkst.10.00- Kristus dzimšanas 
svētku dienas dievkalpojums. 
 
ATVAĻINĀJUMS 
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no 
26.decembrā līdz 2021.g. 31.janvārim. 
Steidzīgos gadījumos zvanīt uz mācītāja 
mobile.  
Dievkalpojumi  atsāksies  31. janvārī  2021 
 
Draudzes mācītājs un padome vēl visiem 
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus un 
svētīgu 2021.gadu. 
 
BĪBELES STUNDAS 

Notiek uz Zoom, ceturtdienās, plkst.10.30. 
Saite ir pieejama atrakstot mācītājām par 
ēpastu.  

 
                             Mūžībā aizgājuši 
 
         Elmārs Zaļums +15/08/20 
   100 g.v. 
   John Wright +17/08/20 
   75 g.v. 
   Peter Barda +20/08/20 
   70 g.v. 
Raimonds Krauklis +24/10/20 
    96 g.v. 
Uldis Kalde   +10/11/20 
    89 g.v. 
Apbedīšanas lietas: 
Draudze iesaka un lieto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 
 
Jauna dzeja 

Kas paliek… 
 
Kas Viņa vārdus dzird un dara,  
tas paliek Viņa teiktajā; 
Kas paliek Viņa teiktajā,  
tas paliek Viņā pašā; 
Kas paliek Viņā pašā,  
tas paliek Viņa garā; 
Kas paliek Viņa garā,  
Tas—Viņa uzvarā! 
 
Un visās šinīs lietās,  
ko saucam mēs par dzīvi, 
parpārim gūstam uzvaru 
Tā spēkā, kas mūs mīl.  
 
Lauma Reinfelde   (15.11.2020) 
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The Good Part 
Martha and Mary 
Now as they were traveling along, He entered a village; and a woman named Martha 
welcomed Him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord’s 
feet, listening to His word. But Martha was distracted with all her preparations; and she 
came up to Him and said, “Lord, do You not care that my sister has left me to do all the 
serving alone? Then tell her to help me.” But the Lord answered and said to her, 
“Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things; but only one 
thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away 
from her.”   Luke 10:38-42 
 
 Life is full of choices. We make many different choices every single day. They begin 
the moment we wake up. For example, we decide whether to exercise before breakfast, 
what to have for breakfast, what we are going to wear. 
 On Sunday mornings we are faced with a choice as to whether we go to Church or 
stay at home, or engage in some other activity. I believe that where possible, choosing to 
come to Church is the best choice for a Sunday. It brings with it a special blessing. 
 Some choices we make are fairly insignificant and bear no lasting consequences, 
whilst other choices can have life changing and even eternal consequences.  
 As we begin a brand new Church year, let us have a look at the passage above about 
the day Jesus came to visit his good friends Martha and Mary.  
This particular day, as Jesus was nearby, He decided to drop in for an unannounced visit. 
Even though He came to see both sisters that day, Mary was the one who benefited the 
most from His visit. Jesus said: “Mary has chosen the good part, which shall not be taken 
away from her.”  
 What exactly did Mary choose? She chose to spend quality time with her visitor, with 
Jesus. She sat at Jesus feet and took in every word that He said and basked in the light of 
His presence. Mary knew that every word Jesus spoke, and His very presence was 
something special.  
 Her sister Martha on the other hand was flustered. She ran into the kitchen, and 
began to prepare something to set before Jesus. Of themselves, her actions were quite 
normal and understandable, but the problem was, that she lost all perspective. She clearly 
thought that being a good host was of higher priority than enjoying the fellowship of her 
guest. She spent all her time in the kitchen and missed out on what Jesus was saying.  
 We can learn a lot from Mary. We can get so preoccupied with the outward things, 
that we miss out on the spiritual nourishment that is on offer. This happens when we get 
all religious and lose our closeness with The Lord Jesus Christ. Religious people get so 
caught up in the outward things – the doing – that they lose focus on worship. The outer 
becomes more important than the core. This opens the door to divisiveness; criticism; self-
righteousness and a judgemental spirit.  
 Martha demonstrates this for us that day. For her, feeding Jesus, providing for Him 
was more important than abiding with Him. She is fussing away in the kitchen and she 
loses focus on the situation. She is slaving away when it dawns on her that she is alone in 
the kitchen. Where is her sister Mary? Why isn’t she helping? Martha looks into the lounge 
room and her blood pressure rises. There is Mary, sitting on the floor at Jesus feet, 
listening to what He is saying. 
 At this point she totally loses the plot. Wiping her hands on her apron, she bursts 
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into the room, and says to Jesus: “Lord, do You not care that my sister has left me to do all 
the serving alone? Then tell her to help me.” 
She is almost blaming Jesus! Jesus looks at her with His piercing loving eyes and gently 
says: “Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things; but only 
one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away 
from her.” 
 As I read this passage I think of something that Jesus said in His sermon on the 
mount: “But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be 
added to you.” Matthew 6:33 
 This is precisely what Mary was doing. She understood that this visit by Jesus was 
special and she wanted to absorb every moment and hear every Word that He had to say. 
Jesus said about her, that she had chosen the good part which shall not be taken away 
from her. 
 I said at the outset, that we are constantly faced with choices. If we make good 
choices, we are blessed. A good guideline to use when making choices is to use the text, I 
quoted about seeking first the Kingdom of God and His righteousness. 
 Sadly, very few do this. Most people make their choices based upon their own 
desires. God has little or no place in their lives. They do not understand that this leads to 
an unfulfilled and meaningless life. If you do not place God first and foremost in your life, 
you are a loser here and in eternity. The one who does not live and feed on the Word of 
God starves himself of vital nutrition and eventually withers and dies.  
Solomon wrote: 
“Heed instruction and be wise, And do not neglect it.  
“Blessed is the man who listens to me, Watching daily at my gates, 
Waiting at my doorposts. “For he who finds me finds life And obtains favor from the Lord.  
“But he who sins against me injures himself; All those who hate me love death.” Proverbs 
8:33-36 
 Blessed is the one who loves and heeds the Word of God. The one who daily feeds on 
the Word is blessed. The one who does not isn’t. God has so much for us. He loves us and 
has so much to give.  He desires to pour out His blessings upon us, but if we harden our 
hearts to Him, we miss out.  
 I think that one of the saddest passages in the Bible is this one:  
O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those sent to her! How 
often I wanted to gather your children together, just as a hen gathers her brood under 
her wings, and you would not have it! Luke 13:34 
 Can there be anything more tragic than that? Jesus said I had so much to give, but 
you did not want it. I had a great plan for your life. I wanted to bless you and lead you. I 
wanted to hold you close to me. I shed my blood on the cross; I paid your sin debt in full. I 
prepared a place in My Father’s House for you, but you did not want Me. The world was 
more appealing to you. You relied instead upon the wisdom of man. You stored up 
treasures on earth where moths and rust will destroy them. The thieves will take them 
from you. I had so much in store for you. I stood at the door of your heart knocking, but 
you would not open the door.  I laid a table before you, but you rejected it. 
Isn’t that sad? God has so much for us. He loves us with an everlasting love. He is love. The 
Bible tells us: GOD IS LOVE. But God does not force anyone to receive His love. He gives us 
a choice. If we decide to reject His love and go our own way, He will allow it. We will have 
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to bear the consequences of that choice both here and in eternity. 
 If we choose to love Him in return, if we accept His gift of life, then like Mary we 
have chosen the good part that shall never be taken from us. 
We can never lose if we put God first in our lives. Jesus said: 
“All that the Father gives Me will come to Me, and the one who comes to Me I will 
certainly not cast out.” Jn.6:37 
 You see, herein is our confidence- if we come to Him, and trust in Him, have faith in 
Him we can never lose. Nothing can ever separate us from God – not even death itself. 
Jesus defeated death. 
 As we begin a new Church Year, as we enter this great season of Advent, I invite you 
to look into your heart and ask yourself: “Where is God and His Kingdom in my life?  Am I a 
Martha or a Mary? Is God first or is He down the list of priorities?” 
Come to Him today and set things straight before it is too late. He loves you and is waiting 
for you. If you will surrender all to Him, confessing your sins, He will wash you clean with 
the Blood of Jesus. The past will be gone. 
Therefore if anyone is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, 
new things have come. 2.Cor.5:17 
Let’s be like Mary, today, and everyday let us sit at Jesus feet. Let us choose the good part. 

   ————————————————————————- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Valsts svētku dievkalpojums un pusdienas. 
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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 
 
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 
1/13 Ireland St, Burwood, 2134 
 
Mobīlais 0421 320 870 
 
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au 

 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 

             The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144) 
                        Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze 

Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2021.gada 28.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.  2020. gada 23.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
4.     Ziņojumi par draudzes darbību 2020. 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 2021. gadam un draudzes nodevas 2022 gadam. 
8. Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Ivaram Birzem, 

Valdim Krādziņam, Eigitam Timermanim, Marai Timermanei. 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. 


