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Mencari Tuhan di tengah
masa transisi Jemaat
Pada tahun 2015, jemaat konferensi Franconia di Nueva
Vida Norristown New Life (NVNNL), Plains dan
Towamencin bersama-sama merayakan hari jadi mereka.
Saat dimana mereka saling mempertahankan yang
sudah ada diantara mereka, dan melangkah maju men-
jangkau masa depan.  Mereka bukan hanya berbagi
dalam perayaan hari jadi, akan tetapi juga memperta-
hankan visi yang yang menjembatani perbedaan budaya
diantara jemaat yang sudah tertanam kuat pada etnik
Belanda Pennsylvania. 

Sejak berdiri; banyak sekali perubahan yang terjadi di
sekitar wilayah ketiga jemaat ini, sekalipun mereka
masing-masing terfokus pada format dan misi mereka,
akan tetapi mereka tetap berakar pada dasar yang kuat.

Mike Clemmer, gembala sidang di Towamencin berkata
“Kami sudah dibentuk oleh leluhur kami, akan tetapi
kami memiliki 14 bahasa yang kami pakai pada saat
perayaan  Pentakosta . “Ketika ditanya kenapa banyak
orang-orang baru mau datang ke Towamencin, Clemmer
menjawab, “ Kami banyak belajar untuk melibatkan
setiap orang dalam pujian, dan masing-masing memiliki
kesempatan untuk mengalami Tuhan dalam pujian.
Kami saling berpelukan satu sama lain, dan kami bela-
jar dari mereka; sekalipun kami saling menyebutkan hal
yang berbeda.”

Di Plains, masa depan tidak ditentukan dari masa lalu,
akan tetapi warisan yang berharga yang bisa di lihat
dari hasil karya seni yang di tampilkan pada saat per-
ayaan hari jadi mereka. Selain memiliki nilai sejarah –
nama yang sudah tidak asing lagi seperti Alderfer,
Rittenhouse, Moyer, dsb., mereka adalah wajah-wajah
baru, yang berperan dalam bagaimana orang Plains bisa
menjangkau menjadi sebuah keluarha dari Congo,
Vietnam, Iraq, India dan negara bagian luar barat lain-
nya.
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Pada waktu Nueva Vida Norristown New Life (NVNNL) merayakan hari jadi mereka ke 25 tahun
pada bulan Juli lalu, peringatan mereka mengingatkan seperti pada tahun 1917, dimana ketika
itu misi Franconia Norristown baru saja dimulai.  Pelayanan misi ini berkembang menjadi Gereja
Mennonite Pertama, dan menjadi lebih besar dengan adanya orang-orang dari  etnik Anglo.
Beberapa tahun kemudian lahirlah Mennonite Betel dibawah kepemimpinan Afrika – Amerika;
dan selanjutnya Iglesia Menonita Hispana Fuentes de Salvacion mulai menggunakan gedung
gereja Mennonite First/Pertama.  Pada tahun 1990 untuk menjadi saksi yang lebih besar lagi;
yang artinya menjadi sebuah gereja di Norristown, ketiga wilayah jemaat ini menjadi seperti apa
yang dikenal sekarang NVNNL

Sambil tetap mempertahankan yang sudah ada, ketiga wilayah jemaat ini juga menjangkau jiwa
baru untuk memperluas perananan mereka di komunitas. Ketika NVNNL merayakan hari jadi
mereka dengan tenda-tenda yang berdiri di area parker, betapa besarnya hasil dari apa yang
selama ini mereka telah kerjakan setiap bulan selama musim panas.  Jim Williams, seorang
tokoh yang sudah lama diakui berkata, “Kami mendatangi para tetangga, menyebarkan brosur
untuk mengundang mereka dalam acara pujian di luar ruangan dan makan bersama antar
jemaat.”  Marta Castillo, salah seorang pastor, menilai, “Dari awal ini adalah DNA nya kami,
pertama menjangaku para kaum Yahudi, lalu Afrika – Amerika, dan selanjutnya orang Spanyol.”

Taman di area wilayah bagian Plains menampilkan makanan keluarga yang sehari-hari disajikan
dalam sebuah tenda besar, menyediakan tempat bermain anak-anak, sebuah tempat kursus golf
professional, lapangan basket dan taman bermain. “Taman ini mengingatkan kembali bahwa
sebuah gereja adalah sebuah ruang untuk umum,” demikian  pernyataan Michael Derstine,
gembala sidang Plains.

Ruang pertemuan juga berfungsi sebagai tempat berbagai program masyarakat berlangsung,
seperti sekolah Bangla yang mengajarkan anak-anak Bengali – Amerika mengenai budaya asli
mereka, Keystone Opportunites mengenai kewarga negaraan dan kelas ESL, pramuka untuk
anak perempuan, acara Bridge of Hope, dan masih banyak lainnya.

Mike Clemmer, gembala sidang dari Towamencin yang juga seorang pendeta dari perusahaan
pemadam kebakaran di Towamenci, secara tahunan memberlakukan “Hari minggu yang
dikhususkan  bagi para tenaga suka rela, dimana mereka boleh datang ke gereja, disebabkan
ada waktu-waktu  dimana mereka tidak bisa datang.  Sekarang ini kami memiliki banyak tamu
yang ingin bertemu dengan gembala pada hari Minggu yang sudah disiapkan oleh gembala
untuk bertemu dengan mereka.  Banyak dari mereka yang sudah lama sekali tidak datang ke
gereja.”

Anggota Towamencin adalah juga mereka yang setiap minggu menghadiri pertemuan doa yang
di lakukan oleh beberapa orang muda. Mike Clemmer menambahkan akan adanya keterlibatan
orang lain dalam komunitas ini, seperti , “Joe Pearson memimpin pelayanan bencana selama
bertahun-tahun, adanya visi dari misi diwakilkan oleh
Wendell Weaver yang datang dari Norristown, dan Curt
yang sudah lama melayani di pelayanan cagar alam, dan
orang-orang yang melayani dalam bidang Perduli dan
Berbagi.”

Ketiga area wilayah ini, semuanya mengakar pada budaya
dan sejarah Franconia, sekalipun mereka berbeda secara
perilaku akan tetapi mereka memiliki kesamaan dalam
menjangkau semua kalangan dan sama-sama menjadi
saksi.  Ini adalah sebuah perayaan, baik dalam 300 atau
250 atau 25 tahun lagi, seperti yang dituliskan oleh Justin
Yoder, beliau menuliskan sebuah lagu pujian untuk per-
ayaan hari jadi Plain, “Oh, marilah kita bersama dengan
kumandang yang tidak pernah berhenti.  Menghadap Tuhan
dengan alunan musik yang indah dan  dan percaya bahwa
pujian ini akan terus bergema.”

— Richard J. Lichtcy, Sejarahwan

Tajuk Rencana
Perubahaan adalah sesuatu yang
normal dalam sebuah kehidupan.
Kita semua menyadari bahwa
perubahan itu selalu ada baik
dalam kegiatan sehari-hari atau
cara kita berpikir. Seperti yang
telah saudara baca;; saudara akan
melihat bahwa ini terjadi pada
komuniitas kita. Saat ini kita mer-
ayakan lebih dari 26 tahun
pelayanan seorang wanita pertama
yang diberi mandat untuk
melayani dalam konferensi ini,
yang memberikan warisan kepada
jemaat kami, dan menyambut
sejumlah pemimpin baru yang
telah diberi mandat  untuk
melayani. Allah kita adalah Allah
yang melakukan perubahan yang
menjadi alasan utama dibalik
kisah kebangkitan.  Kita sebagai
umatnya Tuhan harus bertanggung
jawab untuk menyadari bahwa
Roh Tuhan lah yang akan
merubah kita.  Alkitab berkata
dalam kitab Pengkotbah bahwa
akan perubahan terjadi disetiap
musim.  Perubahan demi peruba-
han akan menjadi sia-sia kalau
tidak diilhami dari Tuhan dan Roh
Tuhan itu sendiri.   

Memang tidak ada yang baru di
bawah matahari jadi pada waktu
perubahan yang kita alami
terkadang tidak nyaman, peruba-
han apa pun yang kita rasakan
atau kita buat atau kemana kita
akan dirubahkan, Allah telah
berada di sana dan berjalan den-
gan kita untuk dapat melalui itu.
Ini adalah keinginan saya, bahwa
kami akan berada di tempat yang
dalam waktu dekat kita dapat
melihat kemungk-
inan perubahan
lebih ke arah
transformasi
besar.

— Ertell 
Whingham, 

Ketua
Pelaksana

Pelayanan
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Pemimpin Wanita Pertama yang pensiun setelah lebih dari 27 tahun melayani
Setelah melalui pembicaraan bertahun-tahun, memohon hikmat dan doa untuk meminta seorang pemimpin wanita, pada
tahun 1987, peserta dari delegasi konferensi Franconia mengijinkan para jemaat untuk memilih pemimpin wanita.  Pada
tahun berikutnya para peserta konferensi mempercayai Marty Kolb-Wykoff,  membuat beliau sebagai seorang wanita per-
tama yang terpilih di konferensi.  Pada saat itu beliau masih melayani di Gereja Mennonite Taftsville di Vermont. Jauh
sebelumnya, dengan langkah iman, keberanian dan kesabaran, Marty Kolb-Wykoff mendengar dan menerima panggilan
dari Tuhan untuk menginjili. 

Pada tahun 1970, Marty menjabat sebagai seorang guru, pelatih dan sebagai pemimpin sekolah menengah Easter
Mennonite High School.  Beliau juga melayani sebagai  sebagai juru masak di atas roda dalam pelayanan bersepeda
Out-Spokin ini, dan juga sebagai  nyonya rumah di Washington, DC Guest House.  Pada awal tahun 1980 an, beliau

bekerja secara sukarela untuk melayani sebagai pemimpin rohani dan  memperdalam  ilmunya pada program pascasarjana di Union
Theological Seminary di Richmond, Virginia, sebagai puncaknya berhasil menyelesaikan Master of Divinity dari Biblical Seminary Mennonite
Associated di Elkhart, Indiana pada tahun 1985.  Sekembalinya ke Konferensi Franconia membuat beliau yakin bahwa seseorang selain Tuhan
telah memilih dan menerima dia dengan talenta pastoral beliau, hal ini membawa beliau memimpin selama 9 tahun di Vermont dilanjutkan
dengan kembali melayani di Gereja Waterford Mennonite; sebelum akhirnya kembali ke Konferensi Franconia untuk menjadi pendeta
pemimpin di Komunitas Rockhill Mennonite selama 14 tahun.

Marty saat ini sedang memulai sesuatu yang baru dalam kehidupannya – masih menerima banyak tamu, masih memimpin penyuluhan rohani,
masih berkotbah dalam beberapa acara, masih mempersiapan para pemimpin awam di Gereja  Metachton Mennonite, akan tetapi telah secara
resmi pensiun dari jabatan pelayannya.

Beliau mengingat panggilannya dalam pelayanan yang tidak bisa dihiraukan yaitu “The Hound of Heaven” yang mengejar beliau. Proses
untuk menjadi seseorang yang di percaya adalah satu dari proses pertumbuhan untuk mendapatkan peneguhan dari Tuhan yang memerlukan
perhatian dan diasah kemampuannya di setiap posisi dimana beliau terpanggil.

Beberapa peristiwa penting yang patut digaris bawahi pada masa jabatan beliau sebagai Gembala adalah: sebagai seorang Gembala yang juga
harus berperan sebagai pembawa firman; dan selanjutnya secara tim menggembalakan bersama Joe Miller. Di gereja Waterford Mennonite,
beliau sangat menikmati pelayanannya dengan para mereka yang sedang dalam masa kritis,  dalam penginjilannya yang memberi perubahan
alami bagi para komunitas Rochill. 

Disaat Marty memulai masa pensiunnya para peserta konferensi menyambut dengan hormat peserta wanita pertama dalam konferensi.  Sebuah
acara yang tak mungkin dapat berjalan tanpa peran serta Marty. Marty telah membantu merubah kenyataan sejarah, secara bijak dan menjadi
harapan baru bagi masa depan kami.  — Sandy Drescher-Lehman, Gembala dari Pelayanan Gembala di Gereja Souderton Mennonite

Tahun 2015 adalah tahun dimana para
pemimpin baru di Franconia Conference
tepilih.  Kami melihat pentahbisan di
millennium pertama, dan untuk pertama
kalinya perubahan terjadi dengan terpili-
hnya seorang pemimpin wanita. Para
pemimpin ditetapkan  dari beberapa
jemaat lama  dan baru dari berbagai
gereja-gereja baik dari pedesaan, pinggi-
ran kota dan perkotaan. Kami menyadari
pengalaman para  putra dan putri kelu-
arga Franconia Conference,  serta
jemaat Mennonite yang  tertarik
berdasarkan keyakinan, hubungan dan
panggilan masing-masing.

Konferensi  Franconia tahun ini sangat
diberkati dengan  terpilihnya pemimpin
berikut:
• Letica Cortes, ditahbiskan  sebagai

gembala di Centro de Alabanza
• Mike Ford, ditahbiskan sebagai  pen-

deta pembantu untuk kaum muda,
Blooming Glen

• Nathan Good, ditahbiskan dengan
mendapat ijin sebagai, pendeta pem-
bantu untuk pelayanan pujian dan
kaum muda, Swamp 

• Joe Hackman, ditahbiskan sebagai
Gembala, Salford

• Jessica Hedrick,diberi kekuasaan
untuk melayani dalam pelayanan
khusus; gembala untuk pelayanan
anak-anak, Souderton

• Samantha Lioi, ditahbiskan sebagai
pendeta pembantu, East Chestnut
Street, datang dari Whitehall

• Fernando Loyola, ditahbiskan sebagai
Gembala di  Centro de Alabanza

• Josh Meyer, ditahbiskan sebagai pen-
deta pembantu di Franconia

• Angela Moyer, ditahbiskan sebagai
Gembala di Ripple  

• Penny Naugle, ditahbiskan sebagai
pendeta di komunitas Rockhill,
datang dari Plains

• Ubaldo Rodrigues, ditahbiskan untuk
pelayanan misi di Philippines, datang
dari New Hope Fellowship

• Conrad Swartzentruber, ditahbiskan
sebagai, pengawas area di Dock/Penn
View, datang dari Plains

• Kris Wint, ditahbiskan sebagai
Gembala Sidang di Finlandia
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Para Pemimpin baru yang terpilih di 2015

Konferensi Department Ministry (CRMs) adalah sebuah
organisasi yang bekerjasama dengan Konferensi Franconia yang
melayani jemaat dan lingkungan sekitarnya berdasarkan keper-
cayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih detail
mengenai Konferensi Department Ministry (CRMs), kunjungi
website franconiaconference.org/directory



Misi Operasi Grants 2015
Misi Operasi Grants (MOGs) sudah berlaku untuk semua
jemaat Franconia Mennonite Conference sebagai kemitraan
kreatif dan tidak menutup kemungkinan untuk keterlibatan
missi baik jarak jauh dan dekat. Kementerian dan proyek yang
didanai  oleh Missional Operasi Grants adalah mereka yang
membangun sesuai dengan tradisi iman Mennonite dan ingin
mencoba sesuatu yang baru, dengan menemukan cara-cara
baru dan kreatif untuk melibatkan orang lain, mencari cara
untuk menjangkau komunitas mereka dan untuk orang di selu-
ruh dunia. Untuk mengajukan hibah Mission Operations
silahkan kunjungi http://franconiaconference.org/mission/stew-
ardship/.

Pada 2015, Franconia Conference dipercayakan sebanyak  11
MOGs dengan total besaran lebih dari $ 40.000, dengan hibah
mulai dari $ 900 - $ 5.000. Berikut adalah beberapa
kementerian dan proyek-proyek yang menerima MOG:
• Menciptakan Hujan! kemitraan dengan Souderton

Mennonite Church.
• Pengembangan kepemimpinan perjalanan misi ke Kuba

dengan Norristown New Life.
• Sepeda dan kemitraan Sol / Proyek Kemitraan Haven den-

gan Perkiomenville.
• Memulai pelayanan bahasa Spanyol di  Garden Chapel.
• Kerjasama pelayanan kaum muda & pengembangan

kepemimpinan di Lehigh Valley.
• Kemitraan gereja Salem Mennonite dengan gereja-gereja

lokal lainnya untuk pemeliharaan daerah pemakaman. 
• Pelayanan lintas budaya Perkiomenville.
• Kemitraan Plains dengan Perdamaian Proklamasi

Kementerian.
• Mitra Alpha dan Garden Chapel untuk pelayanan selimut.
• Perayaan ulang tahun NNL.
• Plains dan Spring Mount untuk pelayanan kepada para vet-

eran.

Untuk mengetahui mengenai program  MOGs ini silahkan kun-
jungi: http://franconiaconference.org/mission/stewardship/

Tony Reyes; pemimpin pelayanan antar budaya
di Gereja Mennonite Perkiomenville

Menciptakan hujan; pemasangan panel  surya
untuk pembuatan pompa yang baik.

Untuk mengajukan hibah Mission
Operations silahkan kunjungi
http://franconiaconference.org/mis
sion/stewardship/.

Keuangan Terakhir 
Januari 2016

12 bulan (tahun 2015-2016 teraudit)
Anggaran Operasional   Aktual Anggaran    Tahun Lalu

PENDAPATAN
Sumbangan jemaat       $391,943 $376,264 $376,310
Tunjangan kekayaan $348,000 $348,000 $355,992
Sumber lainnya           $ 90,582 $ 94,482 $ 79,209

_________ _________ _________
+ Total Pendapatan       $830,525 $818,746 $811,411

PENGELUARAN
Pelayanan/Program     $588,740 $635,943 $607,409
Biaya tambahan         $172,738 $182,787 $249,963

_________ _________ _________
- Total Pengeluaran      $761,478 $818,730 $857,372

_________ _________ _________
NETTO $ 69,047 $   16 ($ 45,961)

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections


