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Mīļā draudze!
Priecīgas ziņas—Baltajā Svētdienā, 11. aprīlī, atsāksim draudzes dievkalpojumus klātienē. Pagājušā gadā, tā
bija pirmā reize, kad izsūtījām video svētbīdi – šogad liekas jauki, ka tieši tajā svētdienā atkal sanāksim kopā
mūsu dievnamā. Pateicība Dievam!
Sekojot Vašingtonas štata veselības norādījumiem, valkāsim sejas maskas un ievērosim distancēšanos. Daudzi
būsim jau saņēmuši vakcīna potes, bet sargāsim tos, kuri vēl nav varējuši tās saņemt.
Pagaidām izsūtu pirmā mēneša dievkalpojumu sarakstu – diemžēl, Covid-19 vēl nekur nav pazudis un štata
veselības norādījumi var strauji mainīties. Maija sākumā ziņošu par turpmākajiem dievkalpojumiem.
24. un 25. aprīlī notiks LELBA Sinode Zoom platformā. Sinodes ir atvērtas klausītājiem—ja jūs vēlaties pieslēgties
un dzirdēt, kas notiek, šogad to darīt būs vieglāk nekā citus gadus! Isūtīsim Zoom saiti un dienas kārtību, kad tas
būs zināms.
Svētrīta dievkalpojumi mūsu dievnamā, plkst. 10:30.
11. aprīlī - Lieldienu laika otrā svētdiena. Baltā svētdiena. Dievkalpojums
18. aprīlī - Lieldienu laika trešā svētdienā. Dievkalpojums
25. aprīlī - Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Laju vadīts dievkalpojums. Kalpo Dr. Jānis Sīpols
LELBA Sinode Zoom platformā.
1. maijā - Lieldienu laika piektā svētdiena. Dievkalpojums.
Atgādinu, ka mūsu kopbaznīca, LELBPasaulē, izsūta dievkalpojumu ierakstus Pūpolu Svētdienai, Zaļajai
Ceturtdienai, Lielai Piektdienai, Lieldienu Vigīlijam un Lieldienu rītam. Mūsu draudzes sekretārs Ēriks Raisters
jums izsūtīs saites uz dievkalpojumiem, bet tās var atrast arī LELBA mājas lapā—LELBA.org.
Novēlu jums un jūsu mīļajiem svētīgu Kluso Nedēļu un uz redzēšanos kādā no mūsu klātienes dievkalpojumiem!
PRIECĪGUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS!
Es dzīvoju! Un jums ar dzīvot būs!

He is risen, He is risen indeed!
And, dear friends—I have further good news! We will be meeting for worship in person, starting with April 11,
the second Sunday of Easter. For the first few weeks our services will be in Latvian. The scedule is on the
previous page. At the moment, we will not be making video recordings, but will incorporate them again in the
months to come.
May the peace of the Lord be with you during Holy Week
and
may Resurrection hope fill your heart with joy!
HAPPY – BLESSED EASTER!

