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Vasara un Vasarsvētki...
Redzam attēlotu Vilhelma
Purvīša gleznu “Pavasarī”.
Dārzs nupat sāk ziedēt, kas dāvā
cerību – viss zied. 31. maijā
atzīmējām Vasarsvētkus, diena,
kad Dievs, kā Bībelē sacīts, izlej
savu Garu pār visu radību.
Dievs dāvā mums savu
dzīvdarošo spēku, lai mūs
stiprinātu, lai spētu turpināt
staigāt un strādāt Dieva druvā.
sava darba turpināšanai.
Mums nepieciešams Dieva
Gara spēks – vispārīgi, bet īpaši šo gadu, kad domas ap vīrusu. Martā, domājām, (jeb
es domāju), ka, nu pāris nedēļas pabūsim mājās, un tad dzīve atgriezīsies ierastajās
sliedēs. Tagad skaidrs, ka situācija ir daudz sarežģītāka. Ko un kā darīt? Ko un kā
nedarīt?
Paceļot savas acis uz ziedošo dabu, redzam dzīvības spēku; ātri uzdīguši asni un jau
zied! Putni dzied un saule jauki silda. Kad biju gaidās, nometnē labprāt dziedājām:
Vasarā, kad daba zaļo, zied un zeļ Gaidas meža malā nometni sev ceļ.
Līdzi ceļa somai gudrs padoms ar’ Kādreiz ceļot telti noderēt tas var!

Viss zied un zeļ – dziesmā skan vēl kas: Līdzi ceļa somai gudrs padoms ar’ ...
noderēt tas var. Un tas padoms? Padomi mums nevienmēr patīk, izņemot, ja tas ir
mūsu... Nez vai kāds no mums šovasar celsim telti, padoms tomēr, noderīgs. Labus
padomus sniedz Pauls Gerhardts savā dziesmā, kuŗu atdzejojis nelaiķis archibīskaps
Kārlis Kundziņš, seko divi panti:
Skaties, kā laukā saulīte jaukā
Mīlīgi smaida, zelt starus raida:
Gavilē sirds man un priecīgs kļūst prāts!
Vakar vēl nīkām un rūpestos slīkām,
Šodien jau smejam un priecīgām sejām,
Augšup pret debesīm veŗas mums acs.

Gadās gan vētras vēl neredzētas,
Bet, kad tās galā, debesu malā
Atkal spīd saulītes mīlīgais stars.
Kā gan mums klāsies, kad negaiss reiz stāsies,
Vaidi kad pāries un saulainās ārēs,
Aizsaules dārzos kad atspirgs mums gars!

Vēlu Tev šajā vasarā apstāties, un paskatīties laukā un baudīt skaisto nevien dabu,
bet radību un atcerēties, ka Dievs mums visu krāšņumā tērpis un mums to devis.
Piederēt Viņam ir laime un prieks. Tas ir tas gudrais padoms, kas vienmēr noderēt var!
Lai Tev skaista vasara!
Sarma Eglīte,
mācītāja

TURPMĀKIE DIEVKALPOJUMI
31. maijā – Vasarsvētki – LELBĀL video dk., (linku piesūtīsim)
14. jūnijā pulksten 11os – 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. (ar maskām)
Pieminēsim savas tautas aizvestajos. Sunset kapos pie pieminekļa.
21. jūnijā 11os – 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Masoņu auto stāvvietā.
(Lūdzu izlasi sekojošo ziņojumu / skaidrojumu.)
Mīļā, draudze!
Kā laiks aizskrējis! Ar draudzes valdi uzmanīgi sekojam visām ziņām un ieteikumiem
draudzēm sakarā ar COVID vīrusu. Reizēm liekas, ka tie skan pretrunīgi: Ohio štats skaitās
“atvērts”. Daudzi jau priecīgi baudījuši to brīvību, lai gan uzsvērts, ka jābūt uzmanīgajiem,
lai ietur “social distancing”, un lietojam sejas maskas. Izsūtītie ziņojumi arvien uzsver, ka
ļaudis, kas atrodas risku grupā, lai turpina palikt mājās – “shelter in place.”
Kā tad lai darām ar pulcēšanos dievkalpojumos? Valdes pārrunās atkārtoti atduramies pie
īstenības, ka lielais vairums no mūsu dievlūdzējiem pieder saucamai risku grupai. Tā iemesla
dēļ nolēmām, ka arī jūnija mēnesī netiksimies mūsu dievnamā. BET, saprotam, ka vēlamies
tikties. Līdz ar to centāmies domāt radoši. Tā kā 14. jūnijs iekrīt svētdienā, tad aicinām
pulcēties Sunset kapos pie pieminekļa uz svētdienas dievkalpojumu, kuŗā pieminēsim
aizvestajos. Lūdzam jums paņemt līdz dārza krēslus - pērminderi ierādīs kur tos nolikt, lai
mēs ieturētu ieteiktos attālumus. Lūdzam vilkt maskas, lai varam dievkalpojumā dziedāt.
21. jūnijā pulcēsimies Masoņu autostāvietā, kur, neizkāpjot no mašīnām piedalīsimies
dievkalpojumā. Mārtiņš Daukšs mums palīdz izkārtot to, ka katrs savā mašīna ieslēdzot savu
radio un to nostādot uz noteikto staciju, varēs dzirdēt, kas tiek runāts un spēlēts. Paldies
Mārtiņam! Jā, tas mums būs neparasti, bet dzīvojam neparastajos laikos! Redzēsim kā tas
izdosies un spriedīsim par nākotni.
Viens faktors, ar kuŗu dalījos kārtējā epasta ziņojumā, ir, ka gan ārsti, gan pētnieki
konstatējuši, ka dziedot, vai kopā runājot (piemēram: apliecinot Ticības apliecību, lūdzot
Tēvreizi) vīrusa baciļi izplatās straujāk nekā pat klepojot. Palicis nenoskaidrots jautājums cik
ilgi bacilis gaisā var cirkulēt. Grūti iedomāties dievkalpojumu bez dziedāšanas vai kopīgi
lūdzot. Tāpēc meklējām variantus, kur tomēr varam dziedāt un kopīgā balsī lūgt. (“Singing
together, even from a distance, is one of the riskiest behaviors due to the spread of aerosol and
droplets that can carry the virus a significant distance and remain suspended in the air. A cloth
mask is unlikely to protect you or your neighbor.” Pārņemts no: “A Conversation: What Do Science
and Data Say About the Near Term Future of Singing,” https://www.youtube.com/watch?v=DFl3
GsVzj6Q&t=1574s, un “Church Music in the Age of COVID-19,” Wisconsin Council of Churches,
https://www.wichurches.org/wp-content/uploads/2020/05/Returning-to-Church- Church-Musicfinal.pdf. )

Par jūlija mēnesi vēl nezinām.
Turpinām censties apzināt draudzes locekļus, kas ir vieni un kam Klīvlandes apkārtnē
nav piederīgo. Lūdzu paziņo man, vai citam valdes loceklim par draudzes locekli, kam
noderētu palīdzība, ko draudze spētu sniegt.
Mājas lapā turpinu ievietot garīgas pārdomas un pēdējās ziņas zem “linka”
https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/uzrunas/.

Draudzes valdes vārdā, Labu dienu, mieru, veselību no sirds jums vēl,
Sarma Eglīte, mācītāja

Miris mūsu draudzes loceklis:

Apsveicam mūsu draudzes locekļus - augstākās mācību iestādes absolventus:
D r . A n y a E l is e H u r l e y 2020. gada aprīlī absolvēja Ohio University Heritage College of
Osteopathic Medicine un uzsāks trīs gadu residenci - Internal Medicine – Norton, Virdžīnijā ar pirmo
nedēļu jūnijā.
G r a c e Ol i via H u r l e y arī absolvēja un saņēma PhD no Klīvlandes Marshall College of Law,
Summa Cum Laude. Jānoliek vēl Ohio Bar eksāmeni un pievienosies firmai “Baker & Hostetler”
Klīvlandē. Grace 2017. gadā absolvēja John Carroll Universitāti.
A n d r ej s A lb e r t iņ š absolvēja Case Western Reserve Universitāti ar Bachelors of Science in
Statistics un Psychology.
Sa m u el K u b u l iņ š absolvēja John Carroll Universitāti ar Bachelor of Arts in Theology un
religious studies, kā arī Business un Economics minor. Vēlās strādāt Investments un Corporate
financēs.

MĀCĪTĀJAS ZIŅOJUMI

Mani var sazvanīt...
Pie mājas telefona 440-471-4795 ir
pieslēgts atbildētājs. Ja nepieciešams mani
kontaktēt nekavējoties, un, ja mājās neesmu,
zvani uz mobilo 440-476-6445. Citās reizēs,
drošības labad ziņu ierunā mājas atbildētājā.
(Mobilo
retāk
pārbaudu.)
Epasts:
seglite@icloud.com.
Draudzes mājas lapa
www.klivdraudze.org Pārmaiņas mūsu
darbībā ievietosim mājas lapā un facebook.
Centīsimies apzināt tos locekļus, kas nelieto
internetu.
Ievietoju arī pārdomas draudzes mājas lapā
zem sadaļas “Dzīve ticībā: uzrunas.”

Paldies Hildai Frigic par mājas lapas
uzturēšanu un Karīnai Foltzer par darbu pie
Facebook.
Epasta ziņojumi
Kādiem radušās problēmas saņemt manis
sūtītās ziņas – lūdzu no jauna atsūtīt savu
epasta adresi, kā arī pārbaudīt savus “spam”
settings. Ir adreses uz kuŗām sūtu ziņojumus,
bet tiem man atlec atpakaļ.
Zvannieki
Sveicieni no Zvannieku saimes! Arī viņiem
ir nolikums dzīvot mājās. Labums tāds, ka
māja atrodas laukos un bērni var
izskraidīties... Lielie zēni cītīgi strādā pie
malkas sagādes nākamai ziemai.

Ģimenes diena...

"Mašīnu" parāde Svētdienas skolas pēdejā mācību dienā
pdejmāmāvmācībudienas
3. maijā latviešu skolas bērni būtu: aizbraukuši uz baznīcu, piedalījušies pēdējā
dievkal-pojumā bērniem, gājuši pēdējo reizi uz klasēm un pabeiguši iesāktos
projektus, uztai-sījuši kaut ko skaistu mammiņām, izmēģinājuši dziesmu un tautas
deju ar ko būtu iepriecinājuši visus Ģimenes dienas sarīkojumā. Tad visi priecīgi
dotos skolas izbraukumā. B E T , kā zinām, šī gada mācības pēkšņi tika pārtrauktas
marta sākumā. Klašu telpas palika tukšas, projekti nepabeigti, uzdevumi vēl uz
galdiem. Skolas bērni tikās“ Zoom” portālī.

Nolēmām atzīmēt pēdējo skolas dienu, rīkojot "mašīnu" parādi. Piebraucot pie
baznīcas, pirmo ko redzēja bija milzīga varavīksne izgatavota no baloniem.
Baznīcas pagalmā bija uzstādīti plakāti:“ Tiekamies drīz”, Uz redzīti rudenī”, u.t.t.
Bērnu vecāki sastājās rindā gar baznīcu, gaidīja, ka visi būs atbraukuši. Mācītāja
Sarma pavicināja visiem no trepēm. Viena lieta nebija mainījusies – draudzes
nama saimnieks, Andris Celcherts, bija ieņēmis “savu vietu” nama trepēs. Un tad
sākās riņķa brauciens pa Masoņu
laukumu.
Skolotājiem uzdotais
“mājas darbs” –

izdekorēt savu
mašīnu, uzrakstīt
mīļus vārdus uz
plakātiem, un
sasveicināties ar
skolniekiem
bez kontakta.
Skolotāji
bija savu
uzdevumu teicami izpildījuši.
Redzējām “emoji” mašīnu ar lieliem
smaidošiem attēliem, Dinozauru mašīnu ar
dancojošu astoņpēdu garu dinozauru, vienu ar
Latvijas karogu, citu ar baloniem, pat sunīši paņemti līdz.

Visiem viena doma “Viss labi būs!” Visi pūta taures, vicināja
rokas, no skolotājas Zandas mašīnas atskanēja mūzika. Bija tik daudz ko
redzēt, un tik liels prieks atkal tikties, ka atkārtoja braucienu otrreiz un pat
trešo reizi!
Līdz nākamam skolas gadam!

skolotāja Karīna Foltzer

DI ĀN A VE R H A S
ADVOKĀTE
P.O. BOX 31415, INDEPENDENCE, OH 44131
T: (234) 284-9051 / F: (216) 674-2302 / E: Diana@VerhasLaw.com
Testamenti (Wills), Pilnvaras (Powers of attorney), Trusts, Probate Estates, u.c.*

KLĪVLANDES LATVIEŠU PENSIONĀRU APVIENĪBA
VAKAR, ŠODIEN UN RĪT
Cilvēki domā un plāno, bet Dievs dara. Klīvlandes latviešu Pensionāru saime pašlaik pat
nevar par nākošo sanāksmi domāt, jo mums ir jādomā, ne tikai par savu veselību, bet arī par
mūsu bērniem un mazbērniem. Cerēsim, ka līdz vasaras beigām, vai arī rudenim, būsim
koronu iznīcinājuši, un dzīve atkal atgriezīsies normālās sliedēs. Ja kaut kas mainās, dosim
jums ziņu!
************************************************************Jānis Resnis

DAUGAVAS VANAGU

APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

Daugavas Vanagi un Vanadzes sveic savus biedrus – jubilārus kuri š.g. jūnija mēnesī
svin apaļo mūža gadu skaita jubilēju. Sveicam Rutu Pearce un Jāni Zaķi. Vēlam viņiem
Dieva svētību un raženību turpmākās gaitās!
Kautgan, COVID-19 krīzes dēļ, Garezers savas vasaras izglītības programmas turpinas
virtuāli, DV Klīvlandes Apvienība sekos DV ASV stājai un 2020. gadā stipendijas
nepiedāvās.
Vēlam visiem programmu dalibniekiem jauku virtuālo vasaru.
Kopā ar Klīvlandes Latviešu Biedrību, paziņojam, ka šogad Jāņu svinības nenotiks.
Visu gadu Jānīts jāja....līdz nākamajai vasarai.
Tiksimies drīz!

P A T E I C Ī B A S. . .
Mīļš paldies visiem, kas mani iepriecināja ar mīļiem vārdiem, skaistiem ziediem un
garšīgo kliņģeri manā lielajā jubilejā.
Mīļš paldies, Ināra Zariņa

****

Izsaku sirsnīgu pateicību prāvestei Sarmai Eglītei un Draudzes dāmām ar kungiem
par pārsteigumu Mātes dienā. Mīļš, mīļš paldies arī par lielo tūtu ar visādiem
gardumiem. Garšoja burvīgi!
Sirsnībā, Bonija Fogels

****

Liels paldies prāvestei, Zentai, Baibai, Valdai, Ilzei H., Egīlam un Andrim par
pārsteigumu Ģimenes dienā!
Andris Ūdris

****

Mīļš, mīļš paldies mācītājai Sarmai un dziedātāju pulciņam, kas mani Mātes dienas
rītā tik jauki iepriecināja ar Dieva vārda lasījumu un dziedāto dziesmiņu.
Sirsnībā, Valda Zemesarāja

****

Paldies jums Draudzes darbiniekiem un prāvestei Sarmai Eglītei par pārsteiguma
apciemojumu aiz loga Ģimenes dienā. Vēl esmu domās pie visiem un baudu atstāto
gardumu saini pie durvīm.
Pateicībā, Vaira Kubuliņa

****

Kā redziet bildē, pilns pagalms ar apsveicējiem Ģimenes dienā. Paldies, paldies par
Dievvārdu, dziesmiņu un priecīgo tikšanos ar Jums visiem un par dāvanu saini, ko
atstājāt.
Pateicībā, Olģerts Kubuliņš

****

Pateicība Draudzes svētdienas skolas audzēkņiem, kuŗi šajā juku laikā, uzzīmējuši,
sakrāsojuši lapaspuses bildes un izsūtījuši klusāk, mājās dzīvojošiem tautiešiem
iepriecināšanai vienmuļā mājas dzīvē. Mīļie skolnieki, tas darbs Jums ir labi izdevies.
PALDIES!
Velta Šulcs

****

Draudzes Valdes vārdā pateicamies klusajiem, čaklajiem baznīcas dārza
apkopējiem: Rutai Auzenbergs Andai Prātiņai un Andrim Prātiņam. PALDIES!

Z I E D O J U M I…..
Draudzes Ziņām: Sarmīte Grava 100.-; Ināra Rožukalns 40.-; Ināra Zariņa 100Draudzes vajadzībām: Gunārs Rusmanis 50.-; Franz Bauer 50.-.
Nama fondam: Ojārs Mantenieks 100-.
Mārča Daigas piemiņai: Sarmīte Grava 100.-.
Jāņa Vaska piemiņai: Jānis D Strautnieks 100.-; Bill, Baiba, Ian & Kathleen Crawford
80.-, Anda & Bill Cook 50-.
Artura Rubeņa piemiņai: Andris Ūdris 100.-; Sarmīte Grava 100.-;Anda & Bill Cook 50Christine Langowskie piemiņai: Andris Ūdris 50.-.
Juŗa Baumaņa piemiņai: Valda Zemesarājs 30Zvannieku bērnu izglītības fondam: Juris & Daira Cilnis 540-.

Sirsnīgs, sirsnīgs paldies par dāsniem ziedojumiem!
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DRAUDZES PRIEKŠNIECE

Dr. Sarma Eglīte
458 Lake Forest Drive
Bay Village, OH 44140
Tālr.: 440-471-4795
seglite@icloud.com

Zenta Apīnis
291 Ridge Road
Hinckley, OH 44233-9443
Tālr.: 330-278-4725
zapinis@aol.com

DRAUDZES DIEVNAMS

DRAUDZES KASIERE

15120 Detroit Ave.
Lakewood, OH 44107
Tālr.: 216-228-0396

DRAUDZES NAMS

1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107

DRAUDZES SKOLA

Pārzine:
Katrīna Strautnieks
7500 Sherman Road
Chesterland, OH 44026
kstrautnieks@gmail.com

TELPU IZNOMĀŠANA
Velta Šulcs
Tālr.: 440-843-8867

Valda Otaņķis
1385 Andrews Ave,
Lakewood,OH 44107-2405
Tālr.: 440-937-8494
valdaot@cox.net

PĒRMINDERU VECĀK.

Andris Celcherts
9732 Memphis Villas Blvd.
Brooklyn, OH 44144
Tālr.: 216-548-7644
andris.celcherts@att.net

DRAUDZES DARBVEDE

Velta Šulcs
6862 Orchard Blvd.
Parma Hgts., OH 44130
Tālr. un Fax 440-843-8867
vsulcs@gmail.com

DĀMU KOM. PĀRSTĀVES:

Baiba Apele 440-823-1196
bapelis@hotmail.com
Ilze Hāznere 440-582-2946
ilsehaz@yahoo.com
Zenta Apīnis 330-278-4725
zapinis@aol.com

DRAUDZES NODEVAS

Andris Celcherts
Tālr.: 216-548-7644
Andris.celcherts@att.net

KAPU FONDA PĀRZ.

Egīls Apelis
4947 Devon Drive
North Olmsted, OH 44070
Tālr.: 440-821-4015
eapelis@icloud.com

ZIEDU PIETEIKŠANA
ALTĀŖA GREZNOTĀJA
Baiba Apelis
440-823-1196
bapelis@hotmail.com

IESTĀJOTIES DRAUDZĒ IESTĀJU VEIDLAPA PIEPRASĀMA
draudzes mācītājai vai darbvedei.

Draudzes locekļu pamatnodevas: studentiem $50.00 gadā; strādājošiem $32.00
mēnesī vai $384.00 gadā; pensionāriem $27.00 mēnesī vai $324.00 gadā; no
draudzes nodevas atbrīvotiem $11.00 gadā (maksājums LELBAI).
PAPILDUS NODEVAS maksājamas pēc ģimenes (abu laulāto) gada ienākuma lieluma.
Uz katriem 10,000 papilda nodeva $10.00 gadā (viena desmitā procenta daļa no gada ienākuma).
Ziedojumus draudzes īpašumiem un pasākumiem, kā arī remontiem, palīdzībai Latvijā,
utt. pieņemam ar pateicību, bet tie kārtējās nodevas neatvieto.
Nākošās “Draudzes Ziņas” iznāks pēc vajadzības.
Lūdzu izdevumam domātos rakstus iesūtīt laicīgi iepriekš uz “Draudzes Ziņas”
United Latvian Ev. Luth. Church, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107
vai Veltai Šulcs uz augšminēto adresi.
Draudzes mājas lapas adrese: www.klivdraudze.org

