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Menanam, Menyirami
dan Menyaksikan
pertumbuhan bersama
Tuhan
Menyambut tahun yang baru adalah saat untuk
melihat tahun kebelakang, seperti memikirkan
kembali setiap berkat dalam melalui tahun
yang sulit. 2016 adalah tahun dimana lebih
banyak menanam, mengairi dan bertumbuh
dalam konferensi. Hal ini jarang terjadi
dimana kita saling menceritakan kepada
sesama akan apa yang sudah Tuhan lakukan
selama ini. Majelis diberi kesempatan yang
pertama untuk mengevaluasi semua kerja
keras yang sudah dilakukan bagi Kerajaan
Tuhan. Tahun ini dilakukan dengan menyaksikan kesaksian video yang dibagikan pada
ibadah Jumat dan Sabtu dihadir lebih dari 250
peserta dari Franconia dan Konferensi Distrik
Timur. Majelis membawa tema Menanam,
Menyiram, Bertumbuh yang berpusat pada 1
Korintus 3: 8 – 9, “Baik yang menanam dan
yang menyiram adalah sama; dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan
pekerjaanya sendiri. Karena kami adalah
kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang
Allah, bangunan Allah,” video tersebut
menekankan pada penanaman, penyiraman
dan pertumbuhan yang terjadi diantara jemaat
dan komunitas disekitar mereka.
Para hadirin mendengarkan hasil tabur dari
Doylestown Mennonite yang bertumbuh dalam
sebuah group dimana anggotanya memberikan
dukungan kepada saudara-saudara mereka
orang Afghani dalam mereka menjalani
bersambung ke halaman 2

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

jutan dari halaman 1

Catatan Redaksi
Shake, Rattle, and Roll. Ini
adalah istilah yang diciptakan pada
1950-an untuk menggambarkan gerakan musik dan fenomena. Ketika
saya membaca edisi Intersections
ini, saya tidak bisa membantu tetapi
berpikir bagaimana ini adalah gerakan dan fenomena Allah dalam
Franconia Mennonite Conference.
Ini adalah waktu yang tepat
untuk bergerak, berderak dan
bergulir keluar melalui Konferensi
Franconia.
Saat saya memikirkan apa yang
membuat gemetar, saya teringat
Kisah Rasul 4:31 dimana Roh
Tuhan bergerak secara bebas di
antara umat Allah untuk kesatuan
dan kekuatan gereja.
Membaca semua kesaksian
dalam artikel edisi ini, saya melihat
pergerakan Tuhan yang berbeda
pada orang-orang dan pada tempat
yang berbeda pula. Ketika saya
sangat bersemangat untuk
memikirkan kedepannya secara
bersama, saat bersamaan saya percaya ada beberapa diantara kita
yang masih terdiam. Mereka terguncang tapi tetap tidak berani
untuk bangkit. Akan tetapi disaat
yang bersamaan, mereka bersedia
memberikan diri untuk membajak.
Saudara sekalian, begitu banyak
rasa terima kasih apabila kita selalu
mengingat untuk “bangkit”.
Amsal 16:3 berkata
“Serahkanlah perbuatanmu kepada
Tuhan, maka terlaksanalah segala
rencanamu”
Untuk segala hal-hal luar biasa
yang sudah kita lihat dan alami
sebagai jemaatnya Tuhan yang terpanggil di Konferensi Franconia,
saya mengajak kalian semua untuk,
Bergerak, (dalam Roh seperti dalam
Kisah Rasul 4:31) jangan hanya
membungkam, dan diatas
semuanya, jangan lupa untuk
Bangkit sesuai dengan janjinya
dalam Amsal 16:3.
— Ertell Whingham,
Ketua Pelaksana Pelayanan

proses kembali ke asal. Mereka menanam, menyirami dan memperhatikan pertumbuhan mereka
seperti saudara kandung, sampai mereka menetap didalam kehidupan yang baru, mengarahkan
mereka untuk mendapatkan pekerjaan, sekolah dan sistem pemerintahan.
Mereka bergaul dengan jemaat, bahkan mereka tergabung dalam ibadah dan jam doa. Anggota
jemaat melihat pertumbuhan saudara mereka dan diantara mereka bersaudara juga saling membantu untuk saling menguatkan agar lebih berharap dan percaya kepada Tuhan, melihat pertumbuhan mereka dengan sabar, supel dan kuat.
Tuhan menanamkan benih di hati mereka yang beraada di Deep Run East pada saat dalam perjalanan misi dalam proyek MAMA yang membawa mereka membimbing anak-anak yang tidak
memiliki Choice/pilihan, pengumpulan dana untuk membantu anak-anak yang membutuhkan
pelayanan medis dan pelayanan sosial dimana mereka tidak memiliki akses. Mereka mampu
menyediakan pelayanan pengobatan bagi seorang anak lelaki, Milton yang mengalami musibah
kebakaran di dapur. Dari apa yang sudah ditanamkan oleh orang-orang di Deep Run East, mereka secara bergantian menanamkan dan menyirami benih dihati anak-anak dan keluarga yang
mereka layani.
Cerita lainnya yang dibagikan termasuk didalamnya adalah kegiatan yang sedang berjalan
Pelayanan Bersepeda di Line Lexington. Jemaat melakukan menceritakan Kabar Baik tentang
Tuhan Yesus kepada ratusan orang yang melakukan kegiatan mingguan bersepeda; yang sudah
menjadi tradisi tahunan.
Pada tahun 2005 para jemaat di Plains membuat sebuah taman di tanah mereka. Mereka
menabur benih Bapa pada tahun 2010 dimana akhirnya mereka sadar akan kebutuhan didalam
jemaat dan komunitas. Mencoba memenuhi kebutuhan dengan menjamu dengan memberi
dukungan kepada kelompok yang memiliki keluarga yang anaknya menderita autis, menyediakan
waktu untuk penyegaran dengan melakukan beberapa kegiatan kepada keluarga yang memiliki
kebutuhan khusus.
Mereka melihat hubungan yang bertumbuh dengan baik antar jemaat dan para komunitas sekitar.
Swamp sudah menggali dan menanam di jemaat mereka, dan mereka siap untuk bertumbuh keluar bagi komunitasnya. Mempersiapkan jemaat yang sudah mereka cari secara terus menerus
berdasarkan kisah mereka, apa saja sumber daya mereka, dan talenta mereka, dengan cara
melakukan jalan-jalan dengan bis di hari minggu pagi melihat keadaan komunitas dimana mereka tinggal dan apa pekerjaan mereka. Persekutuan Taftsville Chapel Mennonite, yang disebut
rumah Vermont, adalah satu dari negara tak bergereja di dalam negeri. Dengan merangkul dengan kerjasama yang berharga dengan menciptakan keperdulian kepada tetangga tak bergeraja,
Taftsvill menjadi sebuah Jaringan Keperdulian Mennonite (MCCN) bagi jemaat Green Patchwork
dengan membangun pembangkit tenaga surya. Mereka menanamkan sebuah keperdulian
diantara jemaat yang dapat memimpin mereka untuk
menghemat keuangan dan memberikan keuntungan energy
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pengairan di komunitas.
Franconia Conference
Tidak habis-habisnya cerita mengenai menabur menyiram
dan bertumbuh bersama Tuhan dalam konferensi ini.
Beberapa berbagi termasuk didalamnya sebuah retread
wanita dengan dua bahasa yang di adakan oleh Neuva Vida
Norristown New Life dan Centro de Alabanza, Swamps
bagian barat yang bekerja bagi para tunawisma dan
Terminal Code Blue di Quakertown, dan sebuah komunitas
berkebun yang dipakai untuk megajari kepada anak-anak
pelajaran tentang kehidupan di Ripple dan Jemaat
Whitehall yang menabur dan mengairi secara benar dan
menanamkan kehidupan rohani.
Ini adalah karunia Kerajaan Surga.
Untuk mendengarkan semua kisah diatas silahkan saksikan
videonya di EDC-FMC.org/assembly. — Barbie Fischer
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Yang terbaru dari Gereja yang bersatu
Pada konferensi majelis tahun 2015, para perwakilan diminta
untuk menerima pengajuan usulan pemersatuan gereja agar di
sah kan. Dari pengesahan di tahun 2015 tersebut terbentuk dua
buah kelompok kerja dan sebuah komisi yang dibentuk melaksanakan pernyataan tersebut. Laporan dari setiap kelompok
telah diberikan kepada setiap perwakilan pada saat Konferensi
Majelis Franconia tahun 2016.
Komisi Iman dan Hidup melaporkan bahwa pertemuan pertama
mereka dengan para pemimpin yang sudah dipercaya telah
dilakukan dan diterima dengan baik. Mereka berencana akan
mengadakan pertemuan selanjutnya pada bulan Febuari 2017.

Kelompok kerja yang menangani masalah pelecehan menceritakan hasil kerja mereka yang telah menyediakan bantuan kepada para korban pelecehan berusia dewasa disekitar komunitas
mereka, memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di konferensi dan jemaat, dan akan
diadakan kesempatan belajar bagi jemaat di tahun 2017.
Kelompok kerja Israel/Palestine melaporkan hasil kerja mereka
yaitu mendidik para peserta konferensi untuk mengantisipasi
situasi resolusi Gereja Mennonite USA (MCUSA) yang akan
dilaksanakan di Orlando tahun 2017. Mereka juga sangat antusias untuk berbagi pengetahuan untuk kegiatan-kegiatan di
tahun 2017.

Bekerja untuk
perdamaian
Setelah terpisahkan 169 tahun yang lalu,
lebih dari 240 perwakilan dari Distrik
Timur dan Konferensi Franconia setuju
pada sidang Majelis musim gugur, untuk
melakukan perdamaian satu dengan yang
lain. Bertemu di beberapa sesi usaha
yang berbeda, kedua konferensi membicarakan sebuah penawaran untuk
melakukan perdamaian secara terus
menerus. Penawaran ini 96% sudah di
syahkan oleh para perwakilan Franconia
dan 100% oleh perwakilan dari Distrik
Timur.
Sebelumnya para Majelis, dan para perwakilan menerima sebuah surat (bersedia
di EDC-FMC.org/assembly) baik dari
Delegasi Konferensi Franconia yang terlihat di sekitar meja para group di pertemuan musim
Gugur 2016
Rodger Schmell, moderator dari Distrik
Timur dan juga dari John Gosho, moderator dari Konferensi Franconia, dengan gambaran sejarah, alasan dipisahkan, dan perdamaian yang sudah terjadi pada dua
dasawarsa belakangan ini.
Sebagai tambahan, dalam surat tersebut termasuk didalamnya adalah sebuah penawaran untuk mengikut sertakan dua konsultan
selama tahun 2017 dimana secara terus menerus mencari tahu apa perbedaan yang masih ada diantara dua konferensi tersebut dan
bagaimana konferensi tersebut bisa saling bergerak menuju perdamaian. Kedua moderator di sesi usaha menggaris bawahi bahwa
fokusnya adalah perdamaian dimana bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadinya penyatuan; apapun itu, kedua belah pihak
berharap bisa terjadinya penyatuan.
Diskusi besar dilakukan kedua belah pihak, membahas mengenai penawaran termasuk didalamnya tanggapan mengenai bagaimana
ini akan menjadi sebuah kesaksian yang besar bagi dunia dan itulah Mennonites “kami adalah orang yang berdamai.” Dengan
berjalannya waktu dan proses pengesahan yang tidak terburu-buru, bersamaan dengan adanya kepastian dari Roh memimpin dengan hikmat ke suatu tujuan yang harus diikuti. Pada saat bersamaan, ada beberapa perbedaan yang perlu di dengar dari pemerintah dan pandangan dari Pengakuan Iman,
bersamaan dengan sebuah panggilan untuk
Konferensi Department Ministry (CRMs) adalah sebuah
meyakinkan sejarah dari kedua belah pihak yang
organisasi yang bekerjasama dengan Konferensi Franconia yang
saling menghargai dan dijaga.
Untuk mengetahui lebih banyak silahkan mengunjungi bagian usaha di EDC-FMC.org/assembly dan
baca artikel pada tgl 21 November mengenai
Mennonite dan Pandangan Dunia Mennonite.

melayani jemaat dan lingkungan sekitarnya berdasarkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Untuk mengetahui lebih detail
mengenai Konferensi Department Ministry (CRMs), kunjungi
website franconiaconference.org/directory

Bertumbuh dimana kita tertanam
Jess McQuade adalah anggota dari Gerea Souderton Mennonite, Wakil Presiden untuk Komunikasi di Allebach, istri dari John, dan ibu
dari tiga orang anak. Jess tinggal berdasarkan kebutuhan jadwal yang harus dijalankan. Jess benar-benar tertanam dimana Tuhan
menaruh dia sebagai pelayan misi dalam kehidupan sehari-hari. Peranan misionaris yang melayani adalah mereka yang secara terus
menerus hidup dalam Amanat Agung Tuhan yang mengembalakan muridnya; baik di dalam pekerjaan, hubungan, rumah dan kehidupan sehari-hari. Dalam peranan dia sebagai misionaris, Jess melayani kaum muda dengan membimbing mereka dalam pendalaman
alkitab setiap minggunya di Souderton Park bagi para anggota klub renang sebelum mereka berlatih dipagi hari.
Anggota klub renang di Souderton adalah satu dari beberapa kegiatan luar sekolah yang dimana anak-anak Jess berpartisipasi.
Sebagai tambahan, mereka berlatih 7-10 jam setiap minggu menjelang babak tahunan. Jelas sekali kalu Jess menghabiskan waktunya
lebih banyak di kolam! Beberapa tahun yang lalu, seorang teman memberikan rekomendasi buku yang berjudul “Don't Waste Your
Sports” karangan C.J. Mahaney. Jess mengatakan bahwa ini mengingatakan dia, “olah raga adalah talenta dari Tuhan, dan kita bisa
memakainya baik untuk kemuliaan Tuhan (mengijinkan Tuhan sebagai prioritas utama kita) atau kita bisa memakainya untuk kesombongan kita (bukan hanya bagi para atlet tapi juga para orang tua). Pendalaman Alkitab adalah satu-satunya cara yang saya rasa saya
dapat menolong anak-anak saya, dan berharap juga pada anak-anak lain, tetap berfokus pada Tuhan dan kembalikan kemuliaan Tuhan
dari olah raga tersebut.
Akhirnya, pada dua musim panas yang lalu, Jess memulai untuk bertemu dengan sebuah klub dari para perenang muda disebuah
taman; sebelum mereka mulai berlatih, dan sebelum Jess pergi bekerja. Semua anggota klub dipersilahkan untuk berpartisipasi.
Group tersebut melakukan sedikit pemanasan, membaca sebuah kesaksian dari seorang atlet kristen yang berhubungan dengan pesan
dari alkitab dan mereka mendiskusikan apa pesan dan artinya bagi kehidupan mereka sehari-hari dan kehidupan para atlet juga.
Setiap pertemuan diakhiri dengan doa dan juga saling mendoakan sesuai pokok doanya. Menurut Jess, “selalu ada anak-anak yang
menawarkan diri untuk berdoa bagi orang lain – hal itu adalah sesuatu yang sangat indah didengar!”
Jess bukan hanya mendidik para kaum muda untuk menjadi pengikut Yesus melalui pendalaman alkitab, akan tetapi Jess juga
melakukan pembimbingan untuk menjadi pemimpin. Anak-anak perempuan dan lelaki Jess memimpin doa; membuat pendalaman
alkitab sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mereka juga membuat beberapa permainan melalui pendalaman alkitab tersebut.
Tahun depan mereka berharap dapat memimpin pendalaman alkitab yang mereka punya sendiri. Seorang anak muda yang bertumbuh
di gereja Souderton Mennonite, Jessica Wimmer, adalah seorang pelatih tim renang. Dia berpartisipasi dengan para perenang dan mempimpin kelas pendalaman alkitab dipagi hari.
Melalui pengalaman dua tahun melayani setiap hari dilapangan, Jess telah belajar bahwa Tuhan, “ akan memberikan apa yang engkau
butuhkan untuk dapat melakukan apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya bukanlah seorang ibu yang luar biasa – kehidupan berjalan sangat merepotkan bahkan kadang saya merasa kewalahan. Ditambah lagi dengan suatu kesibukan dengan sesuatu yang sederhana dalam kehidupan saya kadang membuat saya kewalahan, akan tetapi saya merasakan panggilan Tuhan pada saya untuk menjalankan ini dan setiap minggu Tuhan memberi saya sumber daya dan kekuatan untuk ini semua bisa terjadi. Setiap saya meninggalkan pertemuan tersebut saya merasa semakin bersemangat, diberkati dan bersemangat dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam
waktu kebersamaan tersebut.”

Menabur benih melalui pelayanan missi yang sudah diwariskan
Konferensi dilanjutkan dengan memberikan dukungan kepada
para jemaat yang sudah menjadi tradisi Mennonite dengan membangun iman mereka, dengan mencoba sesuatu yang baru dan
ide kreatif untuk bisa memiliki hubungan dengan komunitas
mereka dan juga orang -orang disekitar dengan mendanai
melalui Missional Operations Grants (MOGs).
Pada tahun 2016, sembilan MOGs mulai dibayarkan dengan
kisaran dari $1,000 - $5,000 dengan total yang sudah dibayarkan $32,000. Proyek - proyek sudah didanai termasuk
didalamnya:
• Membantu Philadelphia bagian Barat dalam memperlengkapi
jemaat dalam memahami lebih baik lagi mengenai hubungan
antar budaya, membangun hubungan, melayani para penduduk yang menjadi narapidana untuk dapat kembali diterima dalam komunitas dan jemaat.
• Perkasie diberikan anugrah MOG dalam hal “percobaan

pemersatu huubungan dengan komunitas kami,” membangun
tim yang dapat berhubungan dengan komunitas untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan jemaat dan komunitias.,
membuat cara-cara kreatif untuk dapat mempersatu komunitas sekitar Perkasie.
• Souderton juga mendapatkan anugrah MOG karna membantu
memperluas Pelayanan Paruh waktu di Musim Panas yang
termasuk didalamnya beberapa gereja lain. Program ini mempersiapkan praktek rohani pengembalaan setiap hari.
Mereka juga menerima pelatihan dalam membangun sebuah
tim, pelayanan antar budaya, masalah perkotaan, dan
kepemimpinan. Semua pelayanan diberikan pada area yang
membutuhkan dan beberapa gereja lokal.
Untuk mengetahui informasi mengenai MOGs dan membaca
kesaksian di tahun 2016, silahkan kunjungi: http://franconiaconference.org/mission/stewardship/

Para pekerja di Franconia
“Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.” Lukas 10:2.
Konferensi Franconia sudah diminta dan Tuhan sudah mengirimkan para pekerja melalui ke sembilan pemimpin yang sudah
ditunjuk pada tahun 2016. Tahun ini Konferensi Franconia
memperhatikan tiga anggota baru yang sudah sah untuk di tahbiskan, dua dipindahkan ke konferensi dan seorang lagi diaktifkan kembali mandatnya.
Diantara mereka yang baru menerima tanggung jawab adalah:
• Paula Stoltzfus, ditahbiskan menjadi Pastor Rekanan di Gereja
Plains Mennonite
• Josh Jefferson, ditahbiskan menjadi Pastor bagi Kaum Muda
di Gereja Souderton Mennonite
• Maria Hosler Byler, ditahbiskan menjadi Pastor Rekanan bagi
Kaum Mudan dan Keluarga beriman di Gereja Salford
Mennonite

Angin perubahan yang berhembus
Tahun ini Roh Tuhan bergerak, mendorong sebuah ministri yang
baru, dan membawa beberapa ke babak yang baru. Salah satunya yang sudah di arahkan ke babak yang baru adalah Pelayanan
Konferensi Eksekutif, Ertell Whigham. Pada bulan May 2016,
Moderator Konferensi, John Goshow, mengumumkan bahwa
dewan telah menerima pengunduran diri Ertell's dimana Ertell
menyatakan, “terus menjadi berkat dan dipercaya untuk
melayani sebagai Menteri Eksekutif dan CEO dari Konferensi
Franconia Mennonite. Atas nama konferensi, saya sangat
menikmati setiap kesempatan dan hubungan kerjasama yang
sudah dibangun dan telah diperkuat diantara konstituensi dan
yang sudah tergabung dalam MCUSA. Namun, seperti yang saya
merasakan inilah waktunya untuk sebuah perubahan dalam tanggung jawab dan fokus pada pelayanan, saya percaya bahwa
waktu sudah dekat bagi saya untuk melangkah keluar dari peran
saya saat ini sebagai Menteri Eksekutif dan CEO FMC.
Akhirnya, inilah surat resmi pengunduran diri saya efektif 1
Februari 2017.”
Ertell telah melayani sebagai staff di konferensi selama 17 tahun,
lima diantara Dewan Eksekutif Ministri. Sebagaimana dia
mengikuti Kuasa Roh untuk memulai babak baru dari pelayanan
ministri, Ertell meninggalkan konferensi dalam kondisi keuangan
yang mapan. Ertell akan melanjutkan sebagai pastor di Nueva
Vida Norristown New Life dan
menantikan dengan antusias dimana
Tuhan akan menempatkan dia.
Panitia Dewan Konferensi Eksekutif
mengambil bulan Juni untuk
mendengarkan delegasi, pemimpin
konferensi ministri terkait, pendeta
dan staf, untuk menyempurnakan
pembagian tugas eksekutif ministri
untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan

• Kris Ann Swartley, sudah ditahbiskan, Pastor untuk
Pembentukan dan Pelayanan Missi di Gereja Doylestown
Mennonite
• Tami Good, sudah ditahbiskan, Pastor Rekanan pada Gereja
Swamp Mennonite
• Carolyn Albright, ditahbisan di Ripple
• Mike Spinelli, ditahbiskan dan pindah, menjadi Gembala di
Gereja Perkomenville Mennonite
• Tim Bentch, ditahbiskan dan pindah, menjadi Gembala di
Gereja Souderton Mennonite
• Marilyn Bender, ditugaskan kembali dan ditahbiskan,
Direktur Pelayanan Rohani dan anggota di Ripple
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai pemimpin
yang baru saja di pilih, saksikan video Pemimpin Baru yang
Terpilih di EDC-FMC.org/assembly

Konferensi saat ini. Pada tgl 1 Juli,
sebuah panitia pencarian sudah ditetapkan yang terdiri dari Joy Sutter dari
Gereja Salford Mennonite, sebagai
pemimpin bersama dengan Angela
Moyer (Ripple) yang melayani sebagai
wakil dari komite dewan, Henry
Longacre (Swamp), Glen Nemath
(Blooming Glen), Doris Diener (Gereja
Franconia Mennonite) dan Michael
Menses (Gereja Wellspring di
Skippack).
Setelah menyetujui para kandidat dan melakukan beberapa
wawancara dan waktu untuk berdoa dan dengan hikmat, panitia
pencari memaparkan rekomendasi mereka dihadapan panitia
Eksekutif Konferensi yang meneruskannya ke Dewan Konferensi.
Pada tgl 13 Desember telah diumumkan bahwa keputusan sudah
diambil dimana Steve Kriss ditetapkan sebagai Eksekutif Ministri
dari Konferensi Franconia yang baru yang akan memulai posisi
tersebut pada tgl 1 Januari 2017. Panitia pencari mengatakan
dalam rekomendasi mereka, bahwa “Steve selama 10 tahun
berpengalaman dalam memimpin organisasi Konferensi
Franconia, melayani sebagai Direktur dari Kepemimpinan
Budidaya dan Sumber daya jemaat. Steve memiliki keteguhan
yang tinggi dalam proses pemilihan dan yang secara aklamsi dilihat oleh para panitia pencari sebagai calon terbaik untuk
memimpin kedepan konferensi kita saat ini... Steve adalah seseorang yang mau mendengarkan setiap pandangan dan tetap tertanam dalam teologi Anabaptist dan mempraktekannya.
Steve menegaskan komitmen dia pada Gereja Mennonite USA
dan juga akan mewakili Konferensi Franconia secara baik dalam
denominasi.”
Untuk mendengarkan Steve berbicara mengenai mengapa dia
terpilih silahkan baca artikel dia di “Why I said Yes” di
http://franconiaconference.org/why-i-said-yes/

Menyambut tanda tetangga halaman kami
tersedia dari Plains Mennonite Church
untuk $10. Kontak plainsmc@verizon.net

Keuangan Terakhir
Desember 2016
Anggaran Operasional
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat
Tunjangan kekayaan
Sumber lainnya
+ Total Pendapatan
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Biaya tambahan

Konferensi menyambut para anggota
Dewan dan Komite yang baru

- Total Pengeluaran
NETTO

11 bulan (tahun 2016-2017 teraudit)
Aktual
Anggaran
Tahun Lalu

$305,120
$320,837
$ 74,134
_________
$700,091

$300,663
$320,826
$ 73,161
_________
$694,650

$296,321
$319,000
$ 83,629
_________
$698,950

$536,738
$149,508
_________
$686,246
_________
$ 13,845$

$580,328
$159,353
_________
$739,681
_________
$(45,031)

$542,705
$158,270
_________
$700,975
_________
($ 2,025)

Pada tahun 2016 Konferensi menyambut dua anggota baru
untuk menjadi Dewan Konferensi dan satu anggota untuk
Komite Pelayanan masing-masing di masa periode pertama. Dewan
Konferensi bertanggung jawab untuk mengelola visi dan misi Konferensi yang ditetapkan oleh para delegasi.
Untuk mempermudah, dewan memiliki tiga komite yang terdiri dari anggota konferensi tambahan, salah satunya adalah Komite Ministri
yang bertanggung jawab untuk keseluruhan kebijakan yang terkait dengan panggilan, peneguhan, pelatihan, dan mendisiplinkan orangorang yang dipercayai oleh Konferensi.
Dewan menegaskan bahwa Kris Wint, pastor pemimpin di Gereja Mennonites Finland, sebagai salah satu
anggota dari dewan utama pada bulan January.
Kris ditahbiskan di Konferensi pada tahun 2015 dan menerima Master of Divinity di Biblical Theological
Seminary (Hatfield, PA) pada 2014. Dia datang untuk menggembalakan ketika Kris menerima panggilannya
waktu masih menjadi anggota seminari di Finlandia dan bekerja sebagai manajer pelatihan untuk Haines &
Kibblehouse .
Pada bulan September 2016, Dewan menegaskan Paula Marolewski sebagai
anggota dewan besar. Paula sdah menjadi anggota Gereja Perkiomenville
Mennonite selama 16 tahun dimana dia telah melakukan pelayanan dibanyak
bidang, termasuk Pelayanan Pendidikan, menjadi anggota dari Dewan Ministri,
dan menjadi bagian dari tim penatua. Paula menjalankan bisnis pribadinya
sebagai penulis, mengembangkan bahan-bahan pemasaran untuk perusahaan –
perusahaan. Juga di bulan September, Sherri Binder dari Ripple bergabung
menjadi anggota dewan besar di bidang Komite Ministri. Sherri memiliki gelar
Doktor Filosofi (Ph.D) di Komunitas dan Psikologi Budaya dari Universitas
Hawaii (Manoa). Sherri adalah President dari BrokoppBinder Research &
Consulting dimana dia memimpin penelitian tentang bagaimana komunitas dipulihkan dari bencan alam, bersamaan juga dia memimpin program evaluasi. Sherri juga menjadi Direktur
dari Ripple Community Inc., sebuah wadah yang dibentuk dari gereja di Ripple.
Kami mengajak saudara untuk menyambut para pemimpin yang baru di konferensi ini. Untuk mengetahui
lebih lanjut mengenai Kris silahkan kunjungi: http://franconiaconference.org/board-welcome-kris-wint/,
Paula Maloweski silahkan kunjungi: http://franconiaconference.org/board-welcomes-paula-marolewski/, ada untukSherri Binder
silahkan kunjungi:
http://franconiaconference.org/ministerial-committee-welcomes-sherri-binder/

Temukan berita lengkapnya di franconiaconference.org/intersections

