
Franconia Conference menguatkan Pemimpin-pemimpin Muda
Benjamin Sutter (benjamins5@goshen.edu)

Di musim panas kali ini, anak-anak muda, para pastor dan jemaat-jemaat 
menyatukan visi dari Franconia Conference untuk membekali para pe-
mimpin, menguatkan orang lain dan menggenapi visin yang dari Tuhan- 
semua yang dikerjakan untuk membawa kabar baik bagi generasi dan 
konteks yang baru sekarang ini. Diantara mereka, tiga orang melayani di 
jemaat local mereka; Ardrian Suryajaya, yang melayani bersama Menno-
nite Central Committee program pelayanan musim panas, bekerja untuk 
Philadelphia Praise Center; Brendon Derstine ingin merasakan setiap 
bidang pelayanan saat bekerja di Franconia di Telford.PA; Erica Grass 
mengajar dan bekerja bersama-sama dengan anak-anak muda di Blooming 
Glen (PA).

Gereja-Gereja Philadelphia Merencanakan Festival untuk mem-
bawa keuntungan bagi MCC  --Ken Beidler (kenbeidler@yahoo.com)

Gereja-gereja Anabaptist di Philadelphia merencanakan Festival untuk keuntun-
gan Mennonite Central Committee pada 29 Oktober, dari jam 10 sampai 3 di West 
Philadelphia Mennonite Fellowship. Di acara ini juga direncanakan dibuat lelang, 
penjualan makanan international dan kegiatan untuk anak-anak. Disamping itu, 
untuk mendukung program program di seluruh dunia, separo dari keuntungan 
akan diberikan kepada MCC di Philadelphia untuk pelayanan di penjara, pencega-
gan kriminalitas dan pelayanan kepada rumah tangga yang penghasilan rendah. 

Berubah karena Injil Perdamaian
Samantha Lioi (samanthalioi@gmail.com)

Sangatlah aman untuk mengatakan bahwa dunia kita membutuhkan kedamaian 
lebih lagi. Untuk orang Mennonite, bukanlah suatu yang baru jika kita memiliki  
pendapat yang berbeda saat kita menghidupi identitas kita sebagai pembawa damai. 
Visi kita untuk membuat 2012 tahun perdamaian dengan mengijinkan Firman 
Tuhan dibacakan lebih dalam lagi dalam hati kita, bertumbuh dalam kesatuan dan 
kedewasaan dalam Kristus yang meruntuhkan tembok-tembok pembatas dan terli-
bat dalam kegiatan masyarakat adalah model rekonsiliasi kita kepada orang-orang 
di luar lingkaran Mennonite.

Memanjat Tembok-Tembok dan Warung Kopi di Inggris
Tom Albright (tomalbright1@gmail.com)

Musim panas ini, saya menghabiskan waktu dua Minggu   dengan Gereja-gereja di Inggris. 
Saya menemukan Gereja-gereja yang tempat ibadah mereka telah dirombak ulang menjadi 
tiga lantai apartement, warung copy yang dikelola orang yang lagi membutuhkan pengala-
man kerja, kantor untuk pekerja sosial bagi komunitas dan beberapa tempat nyaman untuk 
ibadah, sekolah Minggu, pengajaran untuk orang tua dan pemulihan bagi yang terikat. Hal 
ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya fasilitas harus dipergunakan. Saat kita 
mengiring Yesus dan membentuk komunitas missi, biarlah kita ber! kir kreatif dan meng-
ingat bahwa tempat ibadah bisa juga dirubah menjadi tempat latihan panjat.

Baca berita selengkapnya 
di Franconiaconference.org



Pengeditan
Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)

Di akhir Agustus, board dan sta"  dari Franconia Conference berkumpul 
bersama untuk membagi mimpi dan visi dan mengambil langkah menuju 
pemulihan. Saat kita berdoa bersama, sesuatu terjadi, sekelompok unggas 
berkicau dan terbang menuju sinar matahari diatas kami.  Saat kita bertanya-
tanya, saya beranggapan bahwa Roh Tuhan mengajak kita lagi untuk berger-
ak, memperhatikan tanda-tanda ciptaan di sekeliling kita dan terbang menuju 
masa depannya Tuhan

Konggres untuk Membangun Kesatuan
Emily Ralph (eralph@franconiaconference.org)

Franconia dan Eastern District Conference akan mengadakan konggreas bersama 
di November 11-12 ini. Ibadah pada hari Jumat, akan difokuskan pada Kesatuan 
dan Kedewasaan sebagai Tubuh Kristus (Efesus 4:16) dan akan juga hadir pembi-
cara tamu; Dennis Edwards (Pastor dari Peace Fellowship Church di Washington 
DC) dan tim musik yang lintas budaya. Walaupun setiap kelompok akan memiliki 
session untuk utusannya masing-masing, tetapi mereka akan berkumpul lagi hari 
Sabtu untuk menyambut pemimpin-pemimpin baru dan berdiskusi untuk ker-
jasama ke depan.

Pemburu Surga sedang Semangat Memburu
Verle Brubaker (pastorverle@justswamp.com)

Bertumbuh di keluarga Pastor, hal terakhir yang saya ingini adalah menjadi pastor. 
Seperti yang Francis # ompson tulis di Pemburu Surga; Saya melawan panggilan 
itu saat masuk kuliah, Saya mengejar mimpi untuk menjadi docter  missi. Saya 
tidak mengerti bagaimana jelasnya yang membuat penyerahan itu akhirnya terjadi 
saat pertengahan sekolah saya di Messiah College. Perasaan terpanggil itu membuat 
saya bisa fokus selama 30 tahun melayani sebagai pastor. Saya tidak pernah menye-
sal untuk penyerahan itu.

Panggilan Tuhan dari Gunung Andes
Ubaldo Rodriguez (ubalrod@hotmail.com)

Saya gembira karena Tuhan memanggil saya saat saya masih belasan tahun. Saat 
persiapan untuk “Perjamuan Kudus” Pertama saya, saya mulai merasakan panggi-
lan Tuhan untuk melayani. Panggilan Tuhan dalam hidup saya merupakan sebuah 
proses; Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat, menyaksikan Kuasa 
Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan, mengalami baptisan Roh Kudus, meresponi 
dalam ketaatan, menerima Pendidikan Kristen yang luarbiasa dan berkomitmen 
untuk melayani di Gereja Mennonite.

Bethany Birches dan Spruce Lake (Tempat Kamping)
Brandon Bergey (brandon@bethanybirches.org) & Grace Nolt (grace@sprucelake.org)

• Bethany Birches sangat sadar bahwa tidak semua keluarga pecinta kamp-
ing memiliki kemampuan untuk mengadakan (membayar) kamping. Kami 
membangun ide; harga terjangkau. Kami juga baru menyelesaikan sesi 
musim panas kami dengan menggunakan sturktur harga yang terjangkau.
• Spruce Lake melokasikan penjangkuan baru; $8 juta US untuk memban-
gun Rumah sakit baru. Iklan (dekorasi) penting diharapkan selesai 19 Mei, 
2013 saat merayakan ulang tahun yang ke-lima puluh tahun Spruce Lake.

Update Keuangan
Month 2011 (months)

          Anggaran      Anggaran
                     Sebenarnya
Pendapatan    $ 374,220        $ 362,285
Pengeluaran    $ 400,435        $ 398,716

Pembayar an Credit   $   12,869        $    12,869

    ------------    -----------
Total Bersih    ($39,084)        ($49,300)


