
Khu Vườn Cộng
Đồng – Cập Nhật
Bô-ô
Cộng đồng " khi các ngươi
gặp lúa trong xứ mình, chớ
gặt . . . mót lúa sót lại ; hãy để
phần đó cho người nghèo và
cho kẻ khách ngoại bang… "
(Lê-vi-ký 23:22 ) . Bô-ô chủ
đất thậm chí còn vượt quá lời
khuyên dạy đó khi ông hướng
dẫn gặt của mình để cố tình
thả một số ngũ cốc thêm để
một góa phụ Mô-áp trẻ có thể
dễ dàng thu thập ( Xem Ru-tơ
2 ) .

Trong khi những mô hình cũ
để cung cấp cho người nghèo
và người nước ngoài có thể có
vẻ không thực tế trong thời
đại nông nghiệp của công ty ,
một số khả năng mới đã xuất
hiện. Trên khắp Hội Đồng
Franconia ,các hội thánh tìm
cách để cung cấp thực phẩm
cho  những người có nguồn
lực hạn chế
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Tiếp từ trang 1

Một vài năm trước, hội thánh Salford mua lại một số đất bên cạnh tài sản hiện có của
nó . Chỉ có đất rất nhiều là cần thiết cho bãi đậu xe , nghĩa trang , và một sân bóng .
Vì vậy , ý kiến hiện ra là để sử dụng một số đất cho một khu vườn .

Bây giờ thay vì cỏ có cà chua, ớt , dưa chuột , đậu , cà tím , và các loại rau khác .
Những người làm việc trong khu vườn --- trồng , làm cỏ --- được chào đón để thu
thập từ vụ thu hoạch các rau .

Tuy nhiên, khu vườn đã sản xuất rất nhiều để thúng khi thúng rau đã được phân phối
cho các cơ quan dịch vụ xã hội như Manna trên Main Street và Liberty Bộ . Sản
phẩm đã được chia sẻ với cộng đoàn Norristown sống mới để phân phối

Hội thánh Bally cung cấp một sự thay đổi trên  khái niệm Khu Vườn Cộng Đồng .
Mảnh đất vườn nhỏ được cấp cho hội viên  Hội thánh và những người trong cộng
đồng để làm vườn . Mỗi người / gia đình có thể trồng những gì họ muốn và thu
hoạch các sản phẩm sử dụng của họ .

Tuy nhiên , khu vườn được chăm sóc tốt thường sản xuất nhiều hơn nhu cầu của gia
đình . Sự phong phú được gôm lại và đưa đến một cơ quan dịch vụ xã hội trong
Pennsburg để phân phối . Cùng với một số các loại rau là công thức nấu ăn để hướng
dẫn việc chuẩn bị rau .

Một năm trước, một người hàng xóm đến
Hội Thánh Mennonite Doylestown yêu
cầu sử dụng một phần đất của hội thánh
cho một khu vườn cộng đồng . Sandy
Ridge Community Garden xuất hiện trong
năm 2011 và 90% các sản phẩm đến
Bucks County thực phẩm ngân hàng hơn
950 pounds .

Dự án được tổ chức rất hữu hiệu với các
ủy ban được chỉ định thiết kế trồng , phối
hợp các tình nguyện viên , tiếp cận cộng
đồng và ủy ban gây quỹ , và một cho
truyền thông . Các người lãnh đạo tại
Doylestown , xem các dự án khu vườn
như một thiết lập cho sự tương tác đáng kể

với cộng đồng và  phương hướng mới của
nhiệm vụ hội thánh .

— James Longacre, Bally

Editorial

Cho dù chúng ta đang đọc về Khu
Vườn Ê-đen hoặc hình minh họa của
sứ đồ Phao-lô trong suốt bức thư của
mình đến các tín hữu khác , chúng tôi
liên tục nhắc nhở về cách làm việc của
Chúa , với , và thông qua chúng tôi là
giống như làm vườn .

Hãy để tôi được rõ ràng rằng bất kỳ
trồng mà đi vượt ra ngoài một nồi nhỏ
và một vài hạt giống bắt đầu để kéo
dài khả năng của tôi ! Có nói rằng ,
đây là một số nguyên tắc cơ bản
nhưng hữu ích làm vườn nói với tôi .

Đầu tiên , điều quan trọng là hãy nhớ
rằng Chúa luôn luôn tham gia . Làm
vườn là một ví dụ về một nhu cầu hợp
tác giữa mặt trời và mưa hoặc một
trong những nhà máy và một trong
những vùng biển . Tôi được nhắc nhớ
rằng bất kỳ nỗ lực rộng trong hợp tác
với Chúa là một quan hệ đối tác và
chúng ta không đơn độc trong mục vụ
của chúng ta .

Thứ hai , thường có một bộ phận rất rõ
ràng về lao động, nỗ lực . Chúa có
một cách nào đó nói , "Đây là những
gì tôi đã làm, đang làm , hoặc sẽ làm "
và sau đó sẽ cho chúng ta thấy trách
nhiệm của chúng tôi là những gì . Khi
Chúa nói với cây và rằng Ngài sẽ tỉa
nhưng tôi cố gắng để đảo ngược vai
trò , nó trở thành một vấn đề . Điều
quan trọng là chúng ta có xu hướng
nhiệm vụ của chúng tôi và để cho
Thiên Chúa có xu hướng để của ông .

Vào cuối ngày , Đức Chúa Trời sở hữu
tất cả . Các khu vườn , nhà máy , và
tất cả được sản xuất thuộc về Ngài .
Nếu chúng ta có thể để giữ cho những
suy nghĩ đơn giản trong quan điểm ,
chúng ta biết rằng một
cái gì đó hoặc ai đó sẽ
phát triển .

Bạn có thể mang lại kết
quả như bạn tham gia
trong công việc của
Chúa !

— Ertell Whigham,
Trưởng ban Mục vụ 

Gặp  Kirby King
Kirby đã được cấp phép trong
Tháng Mười là Mục sư  hình thành
người lớn tại Nhà thờ Souderton
Mennonite ( Pa ) . Ông là một giáo
viên tại Trường Trung học
Christopher Dock Mennonite  và
đã kết hôn với hai con gái .
Nhận biết Kirby King và các vị
lảnh đạo khác trong Hội Đồng
Franconia bằng cách đọc các câu
chuyện của họ trong website:
Franconiaconference.org/call
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Living Branches centenarians : Đứng (từ trái qua phải) : Anna Alderfer , F. Ruth
Hunsberger , Tiến sĩ Arthur Barnett , Elizabeth Sinclair . Ngồi (trái qua phải) :
Nellie Sellers, Ruth Yothers , Clarence Musselman . Ảnh bởi: Alex Metricarti

Bạn không bao giờ quá già để
chơi!
Dân tại Woods Dock, một trong Living Branches
Các cộng đồng ,  đã vui lòng để tổ chức lần thứ ba
hàng năm Chức mừng trăm năm Montgomery
County  vào ngày 16 tháng 5 . Tháng năm là tháng
của American và sự kiện được tổ chức trong vinh
danh của tất cả những người trong Montgomery
County có ít nhất một trăm năm tuổi.

Ngày bao gồm ăn trưa , xuất hiện một khách từ
George Burns, âm nhạc khác nhau  từ Children’s
Centre Choir  đến Dock Woods Players , và lời
chúc mừng từ một số quan chức dân cử địa
phương . Một ý nghĩa của lễ kỷ niệm thú vị bao
bọc toàn bộ , một phần vì chủ đề của sự kiện là ,
" Bạn không bao giờ quá già để chơi " . Trăm
tuổi để lại sự kiện với một xô bãi biển đầy màu
sắc đầy đủ các pinwheels , Cracker Jacks , peg
bảng , và các thẻ khác của trò chơi thời thơ ấu .

Có 56 người trăm tuổi trong tham gia , bao gồm
bảy từ cộng đồng Living Branches của Meadows
Dock , Souderton Mennonite Homes, và Woods
Dock . Đây là năm thứ hai Dock Woods đã đứng
ra tổ chức sự kiện , và người dân thực sự đánh
giá cao cơ hội để chia sẻ cộng đồng với khách từ
Montgomery County . Người cư trú đã được lập
kế hoạch để chào đón họ trở lại vào năm tới .

— Alex Metricarti, Living Branches

Cầu nguyện ban quyền nhà
thờ
Trong tháng hai , Trung tâm Georgia Praise tổ
chức lễ kỷ niệm được 1 tuổi . Bởi ân sủng của
Chúa , Hội thánh tiếp tục thực hiện sự kêu gọi
của Chúa để đem phước lành tại Atlanta .

Trong năm vừa qua là một thách thức vì những
thay đổi pháp luật Georgia nhập cư . Chúng tôi
đã bị mất các thành viên tốt của chúng tôi đã di
chuyển hoặc bị trục xuất . Trong những thời gian
này , chúng tôi đã hoàn toàn đầu phục chính
mình với Chúa và tiếp tục cầu nguyện tha thiết
cho ân sủng và lòng thương xót của Ngài . Đức
Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng tôi !

Khi quy định của pháp luật lần đầu tiên được
ban hành, chúng tôi đã hoãn lại dịch vụ nửa đêm
hàng tuần của chúng tôi . Nhưng bây giờ , chúng

tôi có dịch vụ của chúng tôi nửa đêm ngày thứ Tư tại Atlanta và vào thứ Hai ở Jonesboro . Chúng tôi cũng có dịch vụ nhà thờ hai lần
một tháng ở Macon, hai giờ đi từ Atlanta . Chúng tôi tin là có sức mạnh khi mấy người của Chúa cùng nhau cầu nguyện !

Giáo hội của chúng tôi đã vui vẻ chia sẻ Tin Mừng và mang mọi người đến với Chúa Giêsu! Số lượng của chúng tôi tiếp tục phát
triển. Chúng tôi cũng biết ơn là chúng ta có thể ca ngợi Chúa với ban nhạc mới của chúng tôi .

Trung tâm Georgia Praise xin cảm ơn bạn cho tất cả các lời cầu nguyện và hỗ trợ quý báu của bạn . Xin Chúa tiếp tục ban phước cho
chúng tôi và các mục vụ của chúng ta . Trong danh Đấng toàn năng được vinh quang ! — Yunus Perkasa, Georgia Praise Center

Chúa Nhật thờ phượng, lúc 10 am. Hình ảnh bởi ông  Tjhing Yong.

Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối

hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận

trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào 

franconiaconference.org/directory.



Cập Nhật Hoá tài chính Hội Đồng
3 tháng (Tháng hai-Tháng tư)

Điều hành ngân sách Hiện còn Ngân sách Năm qua

THU TRƯỚC KHI CHI
Hội thánh dâng vào $43,899 $79,574 $88,233
Tất cả các nguồn khác $100,640 $78,441 $74,396

_________ _________ _________
Tổng cộng thu (+) $144,539 $158,015 $162,629

CHI 
Các Muc vụ/ $145,406 $135,111 $149,171

các chương trình
Hổ trợ các dịch vụ $59,813 $60,648 $56,008

_________ _________ _________
Tổng cộng  các chi phí (-) $205,219 $195,759 $205,179
Trả tiền thiếu của tín dụng $6,250 $6,250 $6,250

_________ _________ _________
CÒN LẠI ($66,930) $(43,994) $(48,800)

Sharon Shaw , các nhà lãnh đạo của
Community Garden Doylestown , và
KrisAnne Swartley , hội trưởng trên đội
truyền giáo của giáo hội , đặt ra tại gian
hàng ảnh tại lễ kỷ niệm Garden vào
ngày 29 tháng 4 . 

Mục sư Dawn Ranck trao Ava Fletcher với một chi phiếu là người chiến thắng giải
thưởng của cuộc thi  Plains’ mural . Hình bởi Heather Gingrich .

Mục sư Aldo Siahaan , Trung tâm Philadelphia  Praise, đã
xuống đường để tìm ra những gì Philadelphia nghĩ của Lễ
Phục Sinh . Xem video của Bam Tribuwono và đọc những gì
những người khác trong Hội nghị của chúng tôi đã làm cho
lễ Phục Sinh tại franconiaconference.org/intersections.

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections


