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Mary Nitzsche, Wakil Pelayan Eksekutif untuk Mosaic Conference, pensiun 
darinya peran eksekutifnya pada tanggal 31 Januari. Marta Castillo menggantikan 
peran beliau sebagai Wakil Pelayan Eksekutif pada tanggal 1 Februari.



Mary Nitzsche pensiun dari peran eksekutifnya sebagai Wakil Pelayan 
Eksekutif Konferensi Mosaik pada 31 Januari; dia akan tetap bekerja sebagai 
Pelayan Kepemimpinan untuk tiga gereja Mosaic.

Perjalanan Nitzsche menuju kepemimpinan Konferensi Mosaic penuh 
dengan panggilan, penyesuaian, kegembiraan, dan pemenuhan yang tak 
terduga, termasuk mengajar di gedung sekolah satu ruang, menjadi ibu, dan 
seminari.  

Mary menjabat sebagai Pelayan Regional untuk Konferensi Ohio dan 
kemudian bergabung dengan tim pastoral di Blooming Glen (PA) 
Mennonite Church selama sepuluh tahun, dengan asumsi dia akan pensiun 
di sana.  

Tetapi Steve Kriss, Pelayan Eksekutif Konferensi Franconia, menelepon 
dengan undangan kepada Mary untuk mempertimbangkan peran Wakil 
Pelayan Executive, mulai Juli 2017.  “Karunia pastoral Maria, kebijaksanaan 
yang mendalam, perhatian baik untuk hubungan yang sehat dan untuk 
memproses adalah hadiah yang telah memperkuat komunitas Konferensi 
kami dalam lima tahun terakhir ini,” ucap Steve Kriss merenungkan 
panggilan itu. 

Mary berbagi, “Saya selalu terkejut dengan panggilan yang datang kepada 
saya tiba-tiba. Sepertinya orang lain memperhatikan karunia saya dan 
memiliki kepercayaan pada keterampilan saya bahkan sebelum saya 
melakukannya.” Selama bertahun-tahun sebagai Wakil Pelayan Eksekutif, 
Nitzsche telah sering bekerja dengan kebijakan Konferensi. “Kebijakan 
sangat penting, tetapi mereka harus fleksibel dan didukung dengan 
hubungan,” kata Nitzsche. Ketika hubungannya tumbuh, dia menyadari 
pentingnya memahami budaya lain.

Apa yang normatif dan sesuai untuk satu kelompok orang mungkin berbeda 
pada kelompok yang lain. Akibatnya, Nitzsche menginvestasikan banyak 
energi untuk menjadi lebih sensitif secara budaya. “Saya telah belajar untuk 
memperhatikan hal-hal itu dan bergantung pada orang-orang dari budaya 
lain untuk membantu membentuk proses dan kebijakan itu.  Ini sangat 
bermanfaat dan telah memperkaya hidup saya.”

Marta Castillo memulai sebagai Wakil 
Pelayan Eksekutif untuk Konferensi 
Mosaic  pada 1 Februari, setelah Mary 
Nitzsche pensiun.  “Marta memiliki 
kesadaran besar akan keragaman budaya 
dan berbicara tiga bahasa Mosaik,” jelas 
Nitzsche. “Dia akan luar biasa dalam 
peran ini.”  

Sebelum 1 Februari, Marta menjabat 
sebagai Pelayan Kepemimpinan untuk 
Konferensi Mosaik dan memberikan 
kepemimpinan kepada Tim Antarbudaya 
Konferensi.  Marta adalah anggota Gereja 
Nueva Vida Norristown (PA) New Life. 

Marta Castillo 
Menjadi Wakil 
Pelayan Eksekutif

Baca selengkapnya.

Baca selengkapnya.

Secara
Tiba-Tiba
O L E H  S U E  C O N R A D  H O W E S

Nitzsche akan terus berhubungan erat dengan 
Dewan dan akan terus melayani sebagai Pelayan 
Kepemimpinan untuk tiga gereja Mosaic.

CERITA SAMPUL



Kursus Mini 
Kotbah dan 
Pengajaran

Institut Mosaic meluncurkan set pertama kursus mini musim gugur 
ini. Kelas ditawarkan dari November hingga Mei dan difokuskan pada 
membangun keterampilan dalam berkhotbah dan mengajar.  Pada 
masing-masing dari empat akhir pekan, instruktur tamu memimpin 
lokakarya tentang topik bulan itu, diikuti oleh “laboratorium” Minggu 
pagi di sebuah gereja pennsylvania tenggara.  Peserta mendengarkan 
khotbah pagi dan / atau menghadiri sekolah minggu dan bertemu 
dengan pendeta untuk belajar tentang proses mereka untuk 
persiapan dan belajar.  Kelas-kelas dihadiri oleh para pendeta dan 
pemimpin awam dan membahas topik-topik termasuk beradaptasi 
untuk konteks, studi Alkitab, batasan-batasan dalam ilustrasi 
khotbah, dan penceritaan Alkitabiah.  Nantikan detail tentang 
rangkaian kursus mini berikutnya yang berfokus pada penggembalaan 
pastoral untuk musim gugur ini!

Setelah “praktek” mereka di Philadelphia Praise Center pada bulan 
November, siswa-siswi di Institut Mosaic dalam kursus mini Kotbah dan 
Pengajaran diundang ke pembukaan mural baru yang merayakan imigran 
Indonesia di Philadelphia Selatan. Foto: (kiri ke kanan) Laura Alderfer 
(Salford), Dan Blount (Ripple), Charlene Smalls (Ripple), Brooke Martin 
(Salford), Emily Ralph Servant (Direktur Institut Mosaic).

Pada 15 Januari 2021, pertemuan Pendeta Mosaik di FLorida 
diadakan di Sarasota, FL, di Gereja Seguidores de Cristo. 
Pertemuan pendeta triwulanan dipimpin oleh Pelayan 
Kepemimpinan Marco Güete (paling kanan dalam foto). 
Peserta juga memiliki kesempatan untuk menghadiri pelatihan 
“Batas Sehat”, yang diperlukan dari semua pemimpin 
kredensial Mosaik, yang dipimpin oleh Marisa Smucker (paling 
kanan, ke-2 sampai akhir) dari Mennonite Mission Network.

Tim Antar Budaya Mosaik menyelenggarakan pertemuan 
tahunan Bangsa dan Generasi untuk orang-orang berbahasa 
Spanyol, berbahasa Inggris, dan berbahasa Indonesia dari 
mayoritas global dalam Konferensi Mosaik. Pertemuan yang 
diadakan secara virtual pada bulan April ini mengundang para 
peserta untuk membahas pekerjaan transformasi bersama 
yang sedang berlangsung, terutama berfokus pada bagaimana 
Konferensi Mosaik dapat terus membangun hubungan yang 
jujur dengan semua anggotanya.

Pendeta Mosaik 
di Florida 
Berkumpul

Bangsa-Bangsa 
dan Generasi

Pelayan Kepemimpinan Mosaik Josh Meyer memimpin lokakarya tentang 
pedoman untuk menafsirkan Alkitab di kursus mini Khotbah dan Pengajaran 
bulan Januari.

Institut Mosaik



REFLEKSI adalah buletin caturwulan dari Mosaic Mennonite 
Conference. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di:
1000 Forty Foot Rd, Ste. 100, Lansdale, PA 19446
Phone: 267-932-6050 | Email: office@mosaicmennonites.org

Konferensi Mennonite Mosaik merayakan ulang tahunnya yang ke-2 
sebagai Konferensi pada 1 Februari 2022.  Sementara nama baru, 
“Konferensi Mennonite Mosaic,” tidak diumumkan sampai Pentakosta 
2020, rekonsiliasi dan bergabung kembali dari Konferensi Mennonite 
Distrik Timur dan Konferensi Franconia Mennonite menjadi resmi pada 
1 Februari 2022. Kita merayakan kesempatan yang telah diberikan 
Konferensi baru kita sewaktu kita terus melakukan pekerjaan Kerajaan 
Allah sekarang dan di tahun-tahun mendatang.

Setiap pemimpin kredensial dalam Konferensi Mosaic menerima jurnal 
(dari Ten Thousand Villages, digambarkan kiri) dan pena, sebagai hadiah 
dari Konferensi untuk memperingati ulang tahun ini.

R A B U, 15  J U N I,  2022,  19:30 E T/  16:30 P T
Rencanakan sekarang untuk bergabung dengan layanan Ibadah Pentakosta Mosaik tahunan secara virtual 
dengan menonton bersama di jemaat Anda atau di rumah Anda. Peserta dari jemaat Mosaik di seluruh negeri 
akan bergabung dalam waktu ibadah kita. Rincian lebih lanjut akan datang, tetapi silakan rencanakan sekarang 
untuk bergabung dalam acara ibadah di seluruh Konferensi ini pada hari Rabu, 15 Juni.

Pastor Charlene berbagi banyak wawasan, afirmasi, dan 
tantangan. Dia membaca Amsal 31 dan menyoroti kisah-kisah 
Rut dan Debora yang tidak sempurna, tetapi pengikut dan 
pemimpin yang setia. Pastor Charlene melihat mosaik sejati 
wanita yang hadir dan menegaskan kesatuan dan keunikan kami. 
Apa kesamaan kita semua? Kita semua diciptakan menurut 
gambar Allah dan secara fundamental terhubung dengan Tuhan 
dan satu sama lain. Ini adalah tentang hubungan.

Pertemuan Wanita 
Beriman Luar Biasa

Wanita dari seluruh Konferensi Mosaik berkumpul untuk konferensi wanita 
di Gereja Mennonite Souderton (PA) pada September 2021.

O L E H  D O R O T H Y  B E I D L E R

Kami sangat senang dan bersyukur dapat bertemu langsung 
untuk pertemuan pertama Wanita Mennonite Mosaik pada 25 
September 2021, di Gereja Mennonite Souderton (PA).  Kami 
bertemu di sekitar meja, bernyanyi, berdoa, berbicara, melakukan 
kerajinan, berbagi makanan, dan mendengarkan pesan inspiratif 
oleh pastor Charlene Smalls dari jemaat Ripple (Allentown, PA).  
Pastor Charlene berbicara dengan tema Konferensi, “Wanita 

dengan Iman yang Luar Biasa dan Masalah yang 
Mereka Hadapi.”  Opsi Zoom ditawarkan 

dengan interpretasi Bahasa Indonesia 
dan Spanyol yang tersedia. Baca selengkapnya.

Ibadah 
Pentakosta

CATAT TANGGALNYA!

    Merayakan
      tahun menjadi Mosaik!22


