
Báo cáo Tài chánh

           Hiện tại Ngân sách
# u nhập        $ 447,055 $ 476,066
Chi          $ 551,328 $ 543,788
# iếu           $   17,035 $    17,035
          ----------            -----------
Tổng cộng      ($121,308)            ($84,757)

Hợp lại trên Đất # ánh
Stephen Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Gwen Gro! , Mục sư Hội # ánh Bethany Mennonite tại Bridgewater Cor-
ner, Vermont, và hơn 300 người khác từ cả hai Hội đồng cộng đồng cùng 
với các đại diện Mennonite Church USA hợp lại tối thứ Sáu ở  trường Penn 
View Christian tại Souderton, Pa, trong buổi thờ phượng đầu tiên hợp lại 
cho cả hai Hội đồng từ năm 1999.  Mở đầu trong buổi thờ phượng,  làm nổi 
bật trong buổi kết hợp hội đồng là sự phối hợp, đa sắc tộc và các ban thờ 
phượng bằng nhiều thứ tiếng, khởi động qua lại thật nhanh chóng giữa tiếng 
Châu Mỹ, Tiếng Anh, In-đô-nê-xi-a, Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam --- Sự 
thờ phượng các thứ tiếng trong 60 hội thánh tạo ra từ hai hội đồng.

Tinh thần họp lại thờ phượng đã khung tiếp tục cho đến thứ Bảy ở trong phiên họp của các đại biểu ngồi chung quanh các 
bàn để xem xét sự hợp tác xa hơn nữa giữa hai hội đồng  trong việc tiến đến sự chửa lành vết thương mà vào năm 1847 lịch 
sử ran nứt giữa các nhóm. Hầu hết, các đại biểu từ hai hội đồng đã đồng ý bằng cách đưa lên các thẻ màu xanh lá cây lên đề 
nghị để tiếp tục tìm hiểu rành mạch trong cách hoạt động chung với nhau cách rộng 
rãi và hợp tác chặc chẻ hơn.

Đi vào bên trong đời sống với hết cả tấm lòng mình
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Luke và Dot Beidler đã nhận ra cuộc sống của họ qua mục vụ, phục vụ, và cương vị 
quản lý ở tại buổi họp Hội đồng trong tháng Mười Một ngày 11. Everence đại diện, 
Randy Nyce, đã trao giải thưởng Luke và Dot với ban tổ chức Quốc gia Hành Trỉnh 
cho sự xuất sắc về cương vị quản lý thời gian, tiền bạc, và sự phục vụ. Mục vụ, cho 
họ, là sự kêu gọi một cuộc đời lâu dài. “Cộng tác với chi hội, phục vụ bằng mọi cách 
bạn có thể, nắm lấy các cơ hội qua các nền văn hóa và học hỏi từ các người khác tại 
nhà và khắp nơi,” Họ khích lệ người lảnh đạo trẻ. “Bước vào trong đời sống và đức 
tin với cả tấm lòng mình.”

Làm việc chung với nhau để tiến đến sự trị vì của Đức Chúa Trời
John Goshow & Ron White, Người trung gian,  Hội đồng Franconia & Eastern District 

Sáng thứ Bảy là buổi hội họp chung của chúng ta, Hội đồng Giáo phẩm Warren 
Tyson và Ertell Whigham đưa các câu hỏi để tìm hiểu thêm trong vòng các đại 
biểu của hai hội đồng. Họ đã đưa ra một số đường lối để chúng ta có thể chia 
xẻ với nhau trong cùng một khải tượng. Nhóm trong bàn bàng và báo cáo là 
theo sự trình bày cho thấy rỏ sự mong muốn cho Hội đồng Franconia và East-
ern District tiếp tục chặc chẻ làm việc chung với nhau. Lảnh đạo Hội đồng bây 
giờ sẽ lấy sự khẳng định mạnh mẽ trên để đối thoại  về sự phát triển xúc tiến 
các cách làm việc chung với nhau tiến đến sự trị vì của Đức Chúa Trời.

Đọc trọn câu chuyện tại 
franconiaconference.org



Đức Chúa Trời của “người hầu việc” trong  mục vụ thanh thiếu niên
Scott Franciscus (scott@cc-fellowship.org)

Từ lúc nhỏ, nhà thờ là quan trọng trong đời sống của tôi. Lớn lên trong Hội # ánh 
Giám mục, tôi đã trở thành người hầu việc (tiếng Hy-lạp là “người giúp đở” hay “ 
người phục vụ”), cũng biết như “bé trai giúp sinh lễ”. Khi tôi bắt đầu vào Trường cao 
đẳng Mê-si-a, Mục vụ không có trong chương trình của tôi. Nó gần như là môn thiếu 
để ra trường cao đẳng vì tôi cho rằng Nó không phải là cái mà tôi muốn cho đời sống 
của tôi. Rồi tôi đã nhận thức được rằng Chúa Giê-su Christ ban cho đời sống dư dật. 
Một niềm vui cho tôi vì được làm “người phục vụ” của Đức Chúa Trời trong mục vụ 
thanh thiếu niên đến nay!

Trái mới, đã châm rể trong lịch sử
Sarah He! ner (he! ners@mhep.org)

Trung Tâm Di Sản Mennonite, Harleysville, và  Trường Cao Học Đông Phương họp 
tác bảo trợ một lớp về “ các sinh viên làm quen với A-na-bap-tít gần 500 năm lịch 
sử, nhận xét về kinh nghiệm và thần đạo từ năm 1525. Câu chuyện về phong trào 
và cộng đồng đức tin này sẽ nhận thấy phản ảnh phía sau của vấn đề thuộc linh, xã 
hội, địa lý, và khoảng cách văn hóa cả hai lịch sử và từ quan điểm ngày nay.” Một 
chương trình nghị sự có đầy tham vọng trong bốn đêm, nhưng một cơ hội tuyệt vời 
cho những người tham dự để suy nghỉ gì khi Ruth diển ta” Một chương nhỏ trong 
một câu chuyện với một ý nghĩa phổ quát.

Một Chổ để lệ thuộc vào
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)

“Từ khi tôi đã rời khỏi nhà lúc 17 tuổi để đến trường y tá, tôi luôn sống ở giữa 
những người lạ,” Katherina E" menko nói, Sanh trong một thuộc địa cộng đồng 
Mennonite Đức tại Ukraine, Katherina bây giờ sống tại Cộng đồng Rockhill Men-
nonite tại Telford, Pa. Một nạn nhân trong thế chiến thứ II và sự mâu thuẩn về ý 
thức hệ, Katherina sống trong một cuộc sống khó khăn---một cuộc sống thất bại 
trà trề. Nhưng bây giờ, giửa những bạn bè của cô tại Cộng đồng Mennonite Rockh-
ill và gia đình hội thánh Doylestown, thì cô đã tìm được nơi mà cô lệ thuộc vào.

Hạt giống, dây và nơi chào đón
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

Dave Benner đã học được sự tiếp đón như là ơn của hội thánh cho trong một văn 
hóa nơi có vài kinh nghiệm trong sự chào đón mà họ có thể tin tưởng. Là một nhac 
sỉ có thể chơi đàn banjo, guitar, bass guitar, và mandolin, Dave đã tạo ra chào đón 
với âm nhạc  nhà thờ và ban thờ phượng từ lúc còn trẻ tuổi. Năm 1990, anhấy và vợ 
của anh là Pricilla đã giúp cộng đức tin mới. Shalom Christian Fellowship trở thành 
một nơi mà mọi người có thể đến----Nơi mà người đã có kinh nghiệm bị tự chối từ 
nơi khác để được nhận và yêu thương trở nên một phần trong cộng đồng.

Christopher Dock, Các Hội Đồng Đặt Mục sư # anh # iếu Niên

Trường Trung Học Chrsitopher Dock Mennonite và Hội Đồng Franconia và Đông 
Phương vui mừng đổi tác quan hệ mục vụ đặt John Stoltzfus Mục sư # anh # iếu Niên. 
Stoltzfus sẽ trở nên mục sư cho 365 học sinh của trường Christopher Dock, và sẽ khích lệ, 
hổ trợ và thú đẩy mục vụ thanh thiếu niên trong các hội thánh đại diện bởi hai Hội Đồng. 
Đây là lần đầu tiên tất cả ba thành phần họp tác trong mục vụ thanh thiếu niên. Stoltzfus 
sẽ bắt đầu trong tháng Một 2012.


