
Update Keuangan

          Anggaran      Anggaran
                     Sebenarnya
Pendapatan    $ 447,055        $ 476,066
Pengeluaran    $ 551,328        $ 543,788

Pembayar an Credit   $   17,035        $    17,035

    ------------    -----------
Total Bersih    ($121,308)        ($84,757)

Bersekutu di Tempat yang Kudus
Stephen Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Gwen Gro! , pastor dari Gereja Bethany Mennonite di daerah Bridgewater 
Corners, Vermont, dan lebih dari 300 orang dari komunitas conference ber-
sama juga dengan utusan-utusan dari Mennonite USA, berkumpul bersama 
hari Jumat malam di sekolah Kristen Penn Wiew di Souderton, PA untuk ke-
baktian gabungan yang pertama sejak  Tahun 1999. Ibadah pembukaan yang 
menampilkan gabungan team pujian dari beberapa conference, gabungan 
budaya dan bahasa, membuka pertemuan tersebut yang menggunakan ba-
hasa yang berubah-ubah dari Creole, Inggris, Bahasa Indonesia, Spanyol dan 
bahasa Vietnam. Itulah bahasa-bahasa yang digunakan oleh 60 jemaat yang tergabung dalam keanggotaan dua conference.

Semangat untuk bersama-sama menyembah juga berlanjut sampai hari Sabtu saat gabungan sesi delegasi dengan meja 
keliling, yang mempertimbangkan kerjasama yang lebih lagi diantara dua konference untuk bergerak bersama menuju 
pemulihan terhadap sejarah perpecahan di antara dua group di Tahun 1847. Mengesankan, utusan-utusan dari dua konfer-
ence memberikan ijin dengan mengacungkan kartu hijau yang mengusulkan kesinambungan penjajakan yang lebih lagi 
untuk hidup bersama-sama secara intensive dan rukun

Baca berita selengkapnya 
di Franconiaconference.org

Menjalani Hidup dengan Segenap Hati
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Luke dan Dot Beidler dihargai untuk kehidupan pelayanan, dan penata layanan 
keuangan di Conference Assembly,11 November. Wakil dari Everence, Randy Nyce, 
menganugrahi Luke dan Dot dengan Organization’s National Journey Award un-
tuk kehebatan penatalayanan waktu, uang, dan pelayanan. Pelayanan bagi mereka 
adalah panggilan hidup yang panjang. Terlibat dalam pelayanan local jemaat, melay-
ani sedapat mungkin, menggunakan kesempatan untuk melintasi budaya dan belajar 
dari orang lain di rumah dan negeri seberang, menjadikan mereka dapat menguat-
kan pelayan muda untuk masuk dalam hidup dan iman dengan segenap hati.

Bekerja bersama menuju Pemerintahan-Nya Tuhan
John Goshow dan Ron White, moderator dari Franconia Dan Eastern Distrik konference

Di saat konferensi bersama di Sabtu pagi, Warren Tyson dan Ertell Whigham 
sebagai pemimpin konference menjajaki beberapa pertanyaan dengan del-
egasi dari Kedua konference. Mereka menunjuk kepada beberapa cara untuk 
kita dapat saling membagi visi yang sama. Diskusi group di setiap meja dan 
pembacaan report meresponi presentasi tersebut jelas menunjukan suatu 
tanda kerinduan untuk Franconia dan Eastern District konference untuk terus 
bekerja bersama-sama dengan baik. Sekarang, pemimpin dari konference akan 
mengambil dukungan yang kuat ini ke dalam perbincangan untuk membangun 
jalan yang baik lagi untuk bekerja bersama-sama menuju pemerintahan-Nya 
Tuhan.



Pelayan Tuhan untuk pelayanan Kaum muda
Scott Franciscus (scott@cc-fellowship.org)

Sejak usia muda, Gereja berpengaruh besar dalam hidupku. Bertumbuh dewasa di 
Gereja Episcopal, saya menjadi acolyte (bahasa Yunani:penolong), atau juga sering 
disebut sebagai altar boy. Waktu saya mulai masuk Messiah College, pelayanan tidak 
ada di planing saya. Saat-saat hampir tidak bisa melanjutkan college, membuat saya 
mengerti bahwa semuanya bukan tentang apa yang saya maui dalam hidup ini. Di 
saat itulah, saya menyadari kelimpahan hidup yang Tuhan Yesus berikan. Sejak saat 
itu, suatu sukacita untuk bisa menjadi pelayan Tuhan untuk kaum muda.

Buah yang baru yang berakar dalam sejarah
Sarah He! ner (he! ners@mhep.org)

Pusat Sejarah Mennonite di Harleysville dan Sekolah # eologia Mennonite men-
sponsori bersama kelas yang menhubungkan murid-murid dengan 500 tahun 
sejarah Anabaptist, pengalaman dan re/ eksi # eologianya sejak 1525. Sejarah 
kegerakan dan komunitas orang beriman bisa dilihat sebagai sesuatu yang menen-
tang latar belakang spiritual, sosial, geography dan demensi budaya secara histori-
cal dan prespective masa kini. Agenda yang kuat dibuat untuk empat malam, tetapi 
juga merupakan kesempatan yang baik untuk peserta bertanya kembali tentang apa 
yang Ruth gambarkan sebagai bab kecil dalam cerita yang special untuk sebuah arti 
yang besar

Tempat untuk Bermukim
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)

Sejak saya meninggalkan rumah, saat umur 17 untuk masuk sekolah perawat, saya 
selalu tinggal di antara orang-orang asing, demikian kata E" menko. Lahir di bawah 
pengaruh Mennonite dari Jerman yang menjajah Ukraina, Kathrina sekarang 
tinggal di Komunitas Rockhill Mennonite di Telford, PA. Sebagai korban perang 
dunia kedua dan kon/ ik idiologi, Kathrine memiliki hidup yang sulit-hidup yang 
menyedihkan. Tetapi sekarang, di tengah-tengah sahabat-sahabatnya di komuni-
tas Rockhill Mennonite dan anggota Gereja Doylestown, dia menemukan tempat 
dimana dia merasa diterima.

Benih dan hubungan serta Tempat yang terbuka
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

Dave Benner belajar bahwa keramahan adalah pemberiaan dari Gereja kepada 
budaya, dimana sangat jarang mereka mengalami keramahan itu. Sebagai seorang 
pemusik yang bermain banjo, guitar, bass guitar Dan mandolin, Dave menciptakan 
selamat datang dengan music dan team pujian yang terdiri dari anak-anak muda. 
Di tahun 1990, dia dan isterinya Priscilla monolong untuk memulai komunitas 
orang percaya. Shalom Christian Fellowship menjadi tempat dimana orang bisa 
diterima-tempat dimana orang yang sebelumnya mengalami penolakan di tempat 
lain, dapat menerima perlindungan dan kasih untuk menjadi bagian dari komunitas.

Christopher Dock dan Konference mengumumkan Pelayan untuk 
Kaum Muda
SMA Christopher Dock dan Franconia Sert Eastern District konference merayakan keber-
samaan dalam Pelayanan dengan mengumumkan John Stoltzfus sebagai pelayan Kaum 
muda. Stoltzfus akan menjadi pastor bagi 365 murid di kampus Christopher Dock dan 
akan mendukung, mensuport dan mempromosikan pelayanan anak muda di lingkungan 
Gereja-Gereja yang mewakili dua konference ini. Ini adalah saat pertama dari tiga organ-
isasi ini bekerja bersama-sama untuk menunjuk pelayanan Kaum muda ini. Stoltzfus akan 
memulai di bulan January 2012.


