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3GUGUS TUGAS 
PENDENGAR MOSAIK
Pada tanggal 18 Juli, Dewan Konferensi Mosaik membentuk Gugus Tugas Pendengar untuk memimpin 
proses mendengarkan dan meninjau hubungan Konferensi Mosaik dengan Gereja Mennonite USA 
(MC USA). Nominasi untuk Gugus Tugas dikumpulkan dari seluruh Konferensi. Gugus Tugas 
membagikan gambaran akan apa yang mereka dengar dalam percakapan mereka dengan gereja-gereja 
Mosaik dan CRM dan memberikan panduan bagi Dewan dalam merancang jalan ke depan.

HERMAN SAGASTUME
Perkiomenville

Anggota Dewan Mosaik

JEFF WRIGHT
Blooming Glen
Staf Mosaik

ALDO SIAHAAN
Philadelphia Praise Center

Staf Mosaik

ROY WILLIAMS
College Hill

Anggota Dewan Mosaik

MARIA HOSLER BYLER
Salford

NATHAN GOOD
Swamp

JENNY FUJITA
Upper Milford

MIKE DERSTINE
Plains

SONYA STAUFFER KURTZ
Zion

EDEN STRUNK
Ambler



4GUGUS TUGAS PENDENGAR MOSAIK

UNTUK DEWAN KONFERENSI
REKOMENDASI

1. Berdoa dan Berpuasa. Aturlah puasa dan berdoa yang terus-menerus agar kita dapat membedakan, 
menyerah kepada Roh Kudus, mencatat wahyu, dan semakin banyak beristirahat di dalam Allah 
bersama-sama.

2. Membedakan. Suara yang terbagi tidak akan membantu kita menemukan jalan bersama, sebagaimana 
dibuktikan oleh apa yang terjadi di Kansas City. Setuju untuk membuat keputusan dengan cara yang 
berbeda, yang mungkin memakan waktu lebih lama. Dokumen ini adalah langkah maju menuju cara 
pencermatan ikat ini.

3. Berjalan bersama. Secara korporat meratapi dan berduka mengetahui akan ada kerugian bagi Mosaik, 
terlepas dari bagaimana Mosaik berlangsung, namun menegaskan bahwa bagaimana kita bergerak 
maju adalah sebagai atau lebih penting daripada apa keputusan kita. Berkomitmen untuk berjalan 
satu sama lain dengan kehormatan dan rahmat dalam hubungan kami dengan MCUSA dan jemaat 
yang tinggal, pergi, atau membedakan apakah visi mereka selaras dengan Mosaik, dll. Kehilangan 
kita akibat keluarnya jemaat seharusnya tidak kita ketahui dari berita media. Gunakan sumber daya 
rekonsiliasi (seperti Praktik Damai) untuk membantu proses ini.

4. Klarifikasi. Buat selebaran FAQ untuk Majelis Delegasi untuk mengklarifikasi fakta spesifik tentang 
pemerintahan dan sumber daya seperti Rencana Korintus, MennoMedia, resolusi yang tidak mengikat, 
pendeta dipaksa untuk melakukan pernikahan sesama jenis atau tidak, bahwa jemaat adalah anggota 
Mosaik, sementara Mosaik adalah anggota MCUSA, dll. Perjelas implikasi resolusi.

5. Fokus pada apa yang menyatukan kita. Akui bahwa pandangan kita tentang seksualitas bukanlah 
yang mengikat kita bersama.  Mosaik dipersatukan melalui sikap, misi, dan visi, serta hubungan kita 
yang berpusat pada Yesus.  Kesamaan kita dapat membimbing kita untuk membuat keputusan dengan 
cara yang berbeda dari bagaimana MCUSA telah membuat keputusan.

6. Bangun hubungan lintas perbedaan. Akui dengan hormat dan rahmat berbagai alur cerita / 
narasi yang telah kita dengar tentang hubungan Mosaic dengan MCUSA sehingga kita semua 
memahami betapa kompleksnya masalah kita (dan kita) sebagai sebuah keluarga. Berkomitmen 
untuk menemukan cara untuk mengenal satu sama lain dengan lebih baik, mempraktikkan saling 
ketergantungan satu sama lain, belajar dari satu sama lain, berbagi kekuatan, dan bersandar pada 
ketidaknyamanan dan kegembiraan menjadi antarbudaya. Menemukan cara untuk mengeksplorasi 
teologi kita bersama melalui lensa hermeneutis kita bersama yang berpusat pada Anabaptis/Yesus.  
Pastikan keterlibatan luas dalam upaya relasional kami, di luar Pelayan Kepemimpinan.

7. 7. Berkomunikasi dengan MCUSA. Mengkomunikasikan keprihatinan kami kepada MCUSA dengan 
jelas melalui surat publik (misalnya, kerusakan yang disebabkan oleh model pengambilan keputusan 
yang buruk dan proses yang buruk, marginalisasi kelompok imigran dan orang kulit berwarna 
di Kansas City, keterasingan orang-orang yang berpegang pada Pengakuan Iman kami, dll.), Dan 
mintalah apa yang kami inginkan / butuhkan dari MCUSA (misalnya, langkah menuju “konseling 
pernikahan” sebelum kami memutuskan untuk “bercerai”). Ini bisa melibatkan negosiasi lebih banyak 
alternatif keanggotaan untuk jemaat dan CRM dengan Mosaik, serta untuk Mosaik dengan MCUSA, 
(misalnya, tinggal sementara, pergi sementara, dll.)

8. Rencana. Memulai proses perencanaan strategis yang sangat relasional untuk memaksimalkan 
apa yang telah dipelajari, bersandar pada kesamaan kita, dan sebanyak mungkin, berhubungan di 
seluruh perbedaan kita saat kita menemukan kejelasan. Libatkan seluruh imamat orang percaya kita 
dan terlibatlah dengan daerah pemilihan kita. Menumbuhkan koneksi di seluruh dunia Anabaptis, 
termasuk dengan seminari, organisasi, dan lembaga, dll. Keputusan tentang hubungan Mosaik dengan 
MCUSA dapat muncul dari proses perencanaan strategis ini.

9. Peluncuran. Sampaikan rekomendasi ini dengan cara langsung dan pribadi sebelum 5 November.



5DEWAN KONFERENSI
DEWAN KONFERENSI yang mengawasi bidang usaha di konferens, termasuk komite 
konferens, dan yang menjalankan strategi perencanaan secara berkala untuk menyakinkan 
bahwa konferens mempertahankan aturannya sesuai dengan visi-visinya yang sesuai 
dengan tuntunan Roh Kudus baik dalam pertumbuhan maupun perubahan.

GWEN GROFF
Anggota
Bethany

KEN BURKHOLDER
Moderator
Souderton

JIM MUSSELMAN
Anggota

Zion

CORY LONGACRE
Ketua Komite Keuangan

Souderton

RODGER SCHMELL
Anggota

Deep Run West

JANET PANNING
Ketua Komite Pelayanan

Plains

KIRON MATETI
Anggota

Plains

ROY WILLIAMS
Ketua Komite Antarbudaya

College Hill

STEVE KRISS
Pelayan Eksekutif

Philadelphia Praise Center

YVONNE PLATTS
Anggota

Nueva Vida Norristown New Life

ANGELA MOYER WALTER
Asisten Moderator

Ripple

HERMAN SAGATSUME
Ketua Komite CRM

Perkiomenville



6KOMITE EKSEKUTIF
KOMITE EKSEKUTIF yang bekerja atas nama Dewan dalam rapat-rapat, dan
juga mengevaluasi dan menyetujui pengajuan jaminan bagi Dana Operasi Misi (MOG).

KEN BURKHOLDER
Moderator
Souderton

JIM MUSSELMAN
Anggota

Zion

CORY LONGACRE
Ketua Komite Keuangan

Souderton

STEVE KRISS
Pelayan Eksekutif

Philadelphia Praise Center

YVONNE PLATTS
Anggota

Nueva Vida Norristown New Life

ANGELA MOYER WALTER
Asisten Moderator

Ripple

MARY NITZSCHE
Pemimpin Pelayanan

Perkasie
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KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN DEWAN - 2022

2022 telah menjadi tahun yang aktif, dan, terkadang, tahun yang menantang, bagi Dewan Mosaik! 
Saya sangat bersyukur atas wawasan, kebijaksanaan, dan komitmen anggota Dewan kami. Kami 
telah mendengar banyak kesaksian tentang pekerjaan Tuhan di antara kami, dan kami telah terlibat 
dalam beberapa hal sulit tahun ini.  Para sukarelawan ini telah menginvestasikan doa, waktu, dan 
energi yang cukup besar, serta menunjukkan kesediaan untuk melakukan percakapan yang sulit 
bersama. 

Atas nama seluruh Dewan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam untuk Steve 
Kriss (Pelayan Eksekutif), Marta Castillo (Wakil Pelayan Eksekutif), serta seluruh staf konferensi, 
yang dengan doa yang sungguh-sungguh dan tekun melaksanakan visi dan misi konferensi. Kami 
diberkati dengan tim staf yang berbakat dan berdedikasi, yang juga harus menavigasi beberapa 
badai yang kami hadapi sebagai komunitas konferensi.

Beberapa sorotan, serta keadaan yang menantang, yang telah dilibatkan oleh Dewan dan Komite 
Eksekutif sejauh ini pada tahun 2022 meliputi:

• Menegaskan dan menyetujui proposal dari Tim Perencanaan Pertemuan Tahunan untuk 
membentuk kembali struktur pertemuan konferensi, beralih dari rencana untuk mengadakan 
pertemuan regional ke satu pertemuan tatap muka untuk semua peserta.  Membahas dan 
menegaskan tema untuk Pertemuan Musim Gugur yang akan datang: “Chesed: Kasih Tuhan 
yang setia, sabar dan tak berkesudahan,” berdasarkan Mazmur 116-117.  

• Menyetujui usulan anggaran konferensi 2022-23, dan menerima/menyetujui laporan audit 
2021-22.  

• Mendengarkan laporan dari staf konferensi, dan para pemimpin lainnya, mengenai 
berbagai inisiatif konferensi yang berpusat di sekitar tiga prioritas kami untuk menjadi misi, 
formasional, dan antarbudaya.  

• Meluangkan banyak waktu untuk membahas resolusi-resolusi hasil dari Pertemuan 
khusus Mennonite Church USA di Kansas City.  Untuk mempersiapkan delegasi konferensi 
dan jemaat untuk pertemuan tahunan, Dewan dan staf merencanakan, dan membantu 
memberikan arahan kepada, tiga pertemuan iman dan kehidupan bagi para pemimpin  
kredensial, dua sesi perlengkapan dengan Jon Carlson dari MC USA, dan beberapa 
seminar mengenai komunikasi dan konflik yang sehat. Pasca- Kansas City, Dewan dan 
staf merencanakan, dan membantu memberikan kepemimpinan kepada, empat sesi 
mendengarkan bagi delegasi Mosaic Conference untuk mendengar dan melakukan 
percakapan dengan delegasi yang hadir di KC.  Dewan dan staf eksekutif telah menerima 
banyak surat dari para pendeta dan jemaat dengan pertanyaan, keprihatinan, dan 
rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya setelah disahkannya resolusi di seluruh 
gereja.  Surat-surat ini telah mewakili berbagai perspektif di seluruh komunitas konferensi 
kami.  Dewan baru-baru ini menunjuk kelompok tugas, yang terdiri dari sepuluh orang, 
untuk memimpin proses mendengarkan dan meninjau hubungan kami dengan MC USA.  
Konferensi ini juga saat ini terlibat dalam inisiatif doa mendengarkan di seluruh konferensi, 
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Disampaikan dengan hormat,
Ken Burkholder
Moderator
Agustus 2022

dengan kepemimpinan dari tim doa Mosaik kami.  

• Menyetujui berbagai operasi misi dan hibah perintisan gereja (Komite Eksekutif) untuk 
mendanai berbagai pelayanan yang memperluas pekerjaan Kerajaan Tuhan.  Pedoman yang 
disetujui untuk Dana Inisiatif Komunitas Baru (penanaman gereja). 

• Menegaskan Roy Williams sebagai asisten moderator berikutnya, mulai 1 Januari 2023.  

• Menyetujui penggunaan sisa uang Shalom Fund untuk layanan penterjemah di Konferensi 
Dunia Mennonite.  

• Mengotorisasi penjualan properti Emily Street di Philadelphia dari Dewan Misi dan Amal 
Franconia Mennonite  kepada Gereja Centro de Alabanza.  

• Mendengarkan pembaruan mengenai jemaat tambahan dan CRM yang menanyakan tentang 
bergabung dengan konferensi kami. 
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KRIS WINT, Pendeta Gereja Finland (Pennsburg, PA), telah menjabat sebagai anggota di 
Dewan Mosaik sejak 2016. Wint mengundurkan diri dari Dewan, efektif 30 September 2022, 
disebabkan oleh hasil pemungutan suara Finland untuk meninggalkan Konferensi Mosaik. 
Komite Nominasi Mosaik sedang bekerja untuk mengisi posisi Wint di Dewan dan tidak dapat 
menyiapkan nominasi untuk Pertemuan Raya di 5 November.

Angela Moyer Walter dibesarkan di (dulunya) gereja Rockhill 
(Telford, PA) di mana dia akhirnya dipanggil ke dalam peran pastoral 
pertamanya untuk bekerja dengan kaum muda. Dia adalah seorang 
pendeta bi-vokasional di Gereja Ripple di Allentown, PA, di mana dia 
melayani dengan tim yang beragam. Dia sebelumnya menjabat sebagai 
anggota dari Dewan Konferensi Franconia. Angela bekerja dengan 
anak-anak di dalam pekerjaannya sebagai terapis okupasi dan fasih 
dalam bahasa Spanyol. Dia berakar dalam dan memiliki koneksi yang 
luas di seluruh komunitas Konferensi Mosaik. Dia menikah dengan 
Ben, dan mereka tinggal bersama di kota Allentown.

Roy Williams akan pensiun dari perannya selama hampir 30 tahun 
sebagai pendeta di Gereja Mennonite College Hill di Tampa (FL). Roy 
berpengalaman luas dalam pelayanan di dalam gereja Mennonite 
dan akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai anggota dewan 
Badan Pendidikan Mennonite (MEA). Dia adalah anggota dari Dewan 
Konferensi Mosaik sebagai Ketua Komite Antarbudaya. Roy memiliki 
latar belakang perbankan dan berpengalaman luas dalam pelayanan 
urban. Lahir di Jamaica, Roy menikah dengan Ruth dan memiliki dua 
anak yang sudah dewasa, serta tiga cucu. Mereka tinggal diluar kota 
Tampa, FL.

Moderator melayani dalam posisi ini selama tiga (3) tahun, dimulai 1 Januari.

Moderator terpilih melayani sebagai Asisten Moderator selama tiga (3) tahun, 
dan akan naik keposisi Moderator untuk tiga tahun selanjutnya.

A N G E L A  M OY E R  WA LT E R

R OY  W I L L I A M S

M O D E R ATO R  KO N F E R E N S I

M O D E R ATO R  KO N F E R E N S I-T E R P I L I H

BERITA DEWAN MOSAIK:

UNTUK DITEGUHKAN OLEH DELEGASI MOSAIK:
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UNTUK DELEGASI KONFERENSI MENNONITE MOSAIK:

PERJALANAN YANG MEMBENTUK
MASA DEPAN BERSAMA

Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang 
ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus 
turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. … Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai 
sejahtera. (Efesus 3:20-21, 4:3 TB)

Bersama sebagai delegasi Konferensi Mosaik, kita menyadari akan adanya kemungkinan yang kudus hadir 
dan menghidupi visi kita; kita telah berkomitmen untuk mewujudkan kasih Yesus yang memberikan damai 
di dunia ini yang penuh kehancuran dan keindahan dengan menjadi sebuah komunitas yang merayakan dan 
menjadi perpanjangan kasih, keadilan dan kedamaian Tuhan.

Kita sadar bahwa, dengan kuasa Roh Kudus, kita membentuk hubungan dan pekerjaan kita melalui prioritas 
misi, antarbudaya dan formasional dengan Yesus di tengah-tengah iman kita.

Kita percaya untuk saat ini kita diminta Tuhan:

• Untuk melanjutkan berdoa dan puasa bersama sehingga kita dapat memutuskan, berdiam diri, dan 
mendengarkan suara Roh Kudus diantara kita.

• Didalam berjalan bersama, kita menyadari bahwa pengambilan keputusan merupakan komitmen 
kami kepada komunitas yang kami percayai sebagai pusat kehidupan kita dan rekonsiliasi yang kami 
percayai sebagai pusat pekerjaan kita. Kita akan terus menjalin komunikasi dan persahabatan yang 
saling menghormati selagi kita mau memutuskan masa depan yang Tuhan tetapkan untuk kita ditengah-
tengah kehancuran dan keindahan.

• Untuk memasuki dua (2) tahun proses bersama didalam pembentukan jalan berdasarkan prioritas-
prioritas kita, yang akan memperjelas hubungan kita dengan satu sama lain, dengan komunitas 
Anabaptis lainnya, dan dengan Mennonite Church USA. Secara lebih spesifik:

1. Formasional: Edukasi teologis dan pembicaraan yang membentuk kita menjadi pribadi yang 
mendengarkan Tuhan dan satu sama lain.

2. Misional: Proses yang bekelanjutan untuk membentuk misi bersama yang akan mengarahkan 
Konferensi kita.

3. Antarbudaya: Perenungan dan proses pengambilan keputusan yang bergantung dengan satu sama 
lain dan transformasi bersama untuk menghormati perbedaan bahasa, pengalaman dan budaya 
diantara kita.

• Untuk mengubah peraturan Konferensi Mosaik agar kita saling berbagi kasih dan damai kepada 
satu sama lain, dengan memperbolehkan anggota komunitas kita untuk menghentikan keanggotaan 
mereka dengan Mennonite Church USA selagi tetap menjadi anggota Konferensi Mennonite Mosaik. 
Dewan memberikan wewenang bagi setiap kongregasi untuk menentukan status keanggotaan mereka 
dalam Mennonite Church USA.

Dan dalam segala hal, kita berkomitmen untuk mencari dulu kerajaan Tuhan, mengimani bahwa segala hal 
yang kita butuhkan akan disediakan dalam waktu Tuhan dan dari Tuhan.

Berdasarkan pekerjaan baik dan rekomendasi dari Gugus Tugas Pendengar, kami mengembangkan dokumen berikut, 
“Perjalanan yang Membentuk Masa Depan Bersama untuk Delegasi Konferensi Mennonite Mosaik.” Dokumen ini 
telah menerima masukan dari staff Mosaik dan telah diteguhkan oleh Dewan.

Kami mengundang perenungan dan doa Anda dalam rekomendasi-rekomendasi ini di dalam beberapa minggu yang 
akan datang sebelum Pertemuan Raya kita, dimana akan ada kesempatan untuk perenungan, diskusi dan afirmasi. 
Biarlah Roh Kudus terus memimpin kita, bersama, menuju masa depan yang Tuhan harapkan untuk konferensi kita.

- Ken Burkholder, Moderator
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KOMITE PELAYANAN bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan yang terkait 
dengan pemanggilan, kredensialing, pelatihan, dan pendisiplinan orang-orang yang 
dipercaya oleh Konferensi Mennonite Mosaik. Komite Pelayanan bertanggung jawab 
untuk menyetujui dan memberikan kredensial pelayan sesuai dengan Pemahaman Bersama 
tentang Kepemimpinan Pelayanan dan penunjukannya untuk status pemimpin yang 
memiliki kredensial.  

CHRISTIAN NICKELS
Anggota

Spring Mount

MARLENE FRANKENFIELD
Anggota
Salford

MARTA CASTILLO
Perwakilan Staf Mosaik

Nueva Vida Norristown New Life

TAMI GOOD
Anggota
Swamp

BETH RAUSCHENBERGER
Anggota

Zion

JANET PANNING
Ketua Komite Pelayanan

Plains

SHERRI BROKOPP BINDER
Anggota

Ripple

JOSH MEYER
Anggota
Franconia

ANGELIA SUSANTO
Anggota

Nations Worship

MICHAEL HOWES
Ketua Komite Kredensial

West Swamp



12

MARTA CASTILLO
Perwakilan Staf Mosaik

Nueva Vida Norristown New Life

KOMITE KREDENSIAL
KOMITE KREDENSIAL mewawancarai dan merekomendasikan orang-orang untuk 
kredensialing. Komite Pelayanan mengembangkan kebijakan untuk pekerjaan Komite 
Kredensial yang mencerminkan standar iman dan praktik bagi para pemimpin yang memiliki 
kredensial dalam Konferensi dan bertindak berdasarkan rekomendasi dari Komite Kredensial.  

Subkomite Komite Pelayanan

ERTELL WHIGHAM
Anggota

Nueva Vida Norristown New Life

ALDO SIAHAAN
Anggota

Philadelphia Praise Center

ROSE BENDER COOK
Anggota
Whitehall

BRENDA OELSCHLAGER
Anggota

Zion

MICHAEL HOWES
Ketua Komite Kredensial

West Swamp

TAMI GOOD
Anggota
Swamp
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KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN KOMITE PELAYANAN - 2022

Tindakan yang dilakukan Desember 2021-September 2022 oleh Komite Pelayanan antara lain:  

DIPERBARUI UNTUK LISENSI TIGA TAHUN UNTUK PELAYANAN TERTENTU: 
• Tim Hart, pendeta, Garden Chapel
• Eva Kratz, pelayanan penjara 
• Yakub Limanto, pendeta Bethany Elevation Community Church 
• Paul Long, pendeta, Liberty Ministries
• Joe Paparone, penyelenggara komunitas, Albany, NY 
• Gary Parmer, pendeta muda, Gereja Line Lexington Mennonite 
• Hadi Sunarto, wakil pendeta, Philadelphia Praise Center

DIPERBARUI UNTUK LISENSI TIGA TAHUN MENUJU PENAHBISAN: 
• Lindy Backues, pelayan penjangkauan, Philadelphia Praise Center
• Leticia Cortes, pendeta, Centro de Alabanza 
• Fernando Loyola, pendeta, Centro de Alabanza 
• Hector Quinones, wakil pendeta Garden Chapel
• Melky Tirtasaputra, wakil pendeta, Gereja Whitehall Mennonite=

PENAHBISAN YANG DISETUJUI UNTUK: 
• Maria Hosler Byler, wakil pendeta , Gereja Salford Mennonite 
• Hilarion Chidi Ihezuoh, wakil pendeta, Faith Chapel
• Jordan Luther, wakil pendeta rekanan, sebelumnya dari Gereja Zion Mennonite

MENYETUJUI LISENSI TIGA TAHUN MENUJU PENAHBISAN UNTUK: 
• Marcos Acosta, pendeta, Gereja Homestead Mennonite 
• Gary Alloway, pendeta, Gereja Redemption Bristol 
• Tracy Commons, wakil pendeta, Gereja Swamp Mennonite 
• Dania Hernandez, pendeta, Peña de Horeb 
• Jenny Fujita, pendeta, Gereja Upper Milford Mennonite 
• Kevin Opett, pendeta, Gereja Alpha Mennonite 
• Andrew Zetts,wakil pendeta pemuda dan penjangkauan, Gereja Salford Mennonite

MENYETUJUI LISENSI TIGA TAHUN UNTUK PELAYANAN TERTENTU UNTUK: 
• Robin Presthus, pendeta, Gereja Franconia Mennonite

PENARIKAN KREDENSIAL YANG DISETUJUI:
• Goesti Wijoyo, pekerja misi

TRANSFER YANG DISETUJUI KE KONFERENSI MOSAIK: 
• J. Mark Frederick, pensiun, pindah dari Virginia Mennonite Conference 
• Emma Frederick, pensiun, pindah dari Virginia Mennonite Conference
• Marco Guete, pindah dari Konferensi Mennonite Tenggara/MC USA 

DISETUJUI UNTUK TRANSFER DARI MOSAIC CONFERENCE: 
• John Engle (sebelumnya dari Gereja Souderton Mennonite) ke Konferensi Virginia 
• Krista Showalter Ehst (sebelumnya dari Gereja Alpha Mennonite) ke Konferensi Distrik Pusat
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DISESUAIKAN MENJADI AKTIF TANPA MUATAN: 
• Jordan Luther, mantan wakil pendeta  di Gereja Zion Mennonite 
• Nelson Shenk, mantan pendeta di Gereja Boyertown Mennonite 
• Angel Tamayo, mantan pendeta di Nueva Vida Norristown New Life 
• Beth Yoder, mantan pendeta asosiasi di Gereja Salford Mennonite

DISESUAIKAN MENJADI TIDAK AKTIF: 
• Bill Martin, mantan wakil pendeta  di Gereja Towamencin Mennonite 
• Rick Lee, mantan pendeta di Homestead Mennonite Church

TINDAKAN LAIN:
• Menyetujui pengecualian bagi penduduk Florida untuk menyelesaikan pemeriksaan latar 

belakang Pelecehan Anak sebagai bagian dari proses pembaruan kredensial 2021 mereka, 
karena pemeriksaan khusus ini tidak tersedia di Negara Bagian Florida.

TRANSISI PASTORAL LAINNYA:
• Marcos Acosta memulai perannya sebagai pendeta di Homestead Mennonite Church. 
• Lindy Backues mengakhiri perannya sebagai pendeta sementara di Gereja Providence
• Ken Burkholder mengakhiri perannya sebagai pendeta di Deep Run East Mennonite Church 

dan mulai sebagai pendeta di Souderton Mennonite Church.
• Tracy Commons memulai perannya sebagai wakil pendeta di Swamp Mennonite Church. 
• Walter Crawford, wakil  pendeta di College Hill Mennonite Church, beralih status pensiun. 
• Lowell Delp, mantan pendeta di Line Lexington, beralih ke status pensiunan. 
• Mike Ford mengakhiri perannya sebagai pendeta di Gereja Blooming Glen Mennonite, dan 

mulai sebagai pendeta pemuda sementara di Gereja Zion Mennonite. 
• Jenny Fujita memulai perannya sebagai pendeta di Upper Milford Mennonite Church. 
• Elsie Gonsman, mantan pendeta di Roaring Spring, beralih ke status pensiunan.
• Michael Hedrick, mantan pendeta di Penn Foundation, beralih ke status lisensi yang 

kedaluwarsa. 
• Duane Hershberger, mantan pendeta sementara di Upper Milford Mennonite Church, beralih 

ke status pensiunan. 
• Penny Naugle, mantan pendeta di Komunitas Lutheran di Telford, beralih ke status pensiunan. 
• Kevin Opett memulai perannya sebagai pendeta di Gereja Alpha. 
• Adamino Ortiz, mantan koordinator pelayanan Kuba di Nueva Vida Norristown New Life, 

beralih ke status lisensi pensiunan/kadaluwarsa.
• Robin Presthus memulai perannya sebagai pendeta di Gereja Franconia. 
• Benjamin Toussaint memulai perannya sebagai pendeta di Solidarity & Harmony. 
• Jeff Wright memulai perannya sebagai pendeta sementara di Gereja Blooming Glen. 
• Andrew Zetts memulai perannya sebagai pendeta pemuda dan penjangkauan, Gereja Salford.

SOROTAN KOMITE LAINNYA TAHUN INI:
• Proses Pemberian dan Penerimaan Penasihat yang Telah Selesai 
• Investigasi pelanggaran seksual MCUSA yang diproses  
• Mengadakan diskusi untuk menentukan pedoman tentang kredensialing pemimpin CRM 
• Michael Howes (Gereja Mennonite West Swamp) menjadi ketua Komite Kredensial



15KOMITE KEUANGAN

DIREKTUR PROPERTI FMC

KOMITE KEUANGAN DEWAN KONFERENSI bertanggung jawab untuk member-
ikan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam masalah fiskal yang berkaitan dengan 
konferensi dan properti serta asetnya. Komite juga mengembangkan anggaran berdasar-
kan visi Pertemuan Konferensi, untuk persetujuan Dewan Konferensi.

PROPERTI FMC bertindak sebagai perusahaan induk untuk properti yang dimiliki oleh 
Konferensi Mennonite Mosaik, dan dewan properti mengelola semua masalah properti 
atas nama Dewan Konferensi melalui CBFC.

CHARLOTTE HUNSBERGER
Resource Person

Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Direktur Keuangan / Staf

Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Perwakilan Staf Konferensi

Blooming Glen

BARBARA RICE
Anggota

Deep Run East

BRYAN HUNSBERGER
Sekretaris / Bendahara

Souderton

SID RUTH
Anggota

Souderton

JOHN GOSHOW
Perwakilan Komite Keuangan

Blooming Glen

RYAN FERGUSON
Anggota

Philadelphia Praise Center

JESSICA CLOPTON-
ROBINSON

Anggota
College Hill

CORY LONGACRE
Ketua Komite Keuangan

Souderton

GLENN NEMATH
Presiden

Blooming Glen

JOHN GOSHOW
Anggota

Blooming Glen
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Pendapatan:  Pendapatan operasional Konferensi Mennonite Mosaik berasal dari dua sumber 
utama, jemaat konferensi dan pendapatan sewa dari properti milik konferensi (Souderton Center & 
pertanian Indian Creek Road), dalam bentuk subsidi untuk anggaran konferensi.  

• Pemberian Kongregasi - $433,329 
• Subsidi dari Properti - $470,004 
• Semua Sumber Pendapatan Lainnya - $440,575 

Harap dicatat bahwa hibah warisan (termasuk dalam Pendapatan Lain-lain) yang diterima oleh 
konferensi tidak masuk ke dalam anggaran operasi, melainkan masuk ke dana investasi Sumber 
Daya Pelayanan, yang sebagian besar digunakan untuk Dana hibah Operasi Misi. $99,491 dalam 
hadiah perkebunan diterima tahun lalu. Pendapatan Lainnya juga termasuk kontribusi terbatas 
seperti yang untuk Inisiatif Misi Baru, seperti disebutkan di bawah ini.

Pengeluaran: Pengeluaran dibagi menjadi dua kategori dasar, biaya Program atau Kementerian dan 
biaya Layanan Pendukung. Standar industri untuk nirlaba masing-masing adalah 75% dan 25%, dan 
tahun lalu, Mosaic berada di atas standar, masing-masing sebesar 84% dan 16%.  

• Dana Hibah Operasi Misi (MOGs) - $57,640. Tahun lalu, 14 MOG dicairkan ke kementerian dan 
jemaat Konferensi Mosaik: 

 » Covenant Community Fellowship dan Franconia Mennonite menerima hibah untuk 
kemitraan mereka dengan Hope 21 Ministry.  

 » Salem Mennonite menerima hibah untuk kemitraan mereka dengan Pusat Komunitas 
Quakertown. 

 » Lakeview Mennonite menerima hibah untuk kemitraan pelayanan dengan Whitehall 
Mennonite.  

 » Centro de Alabanza menerima hibah untuk membeli properti.  
 » Nations Worship Center menerima hibah untuk program Alkitab Musim Panas Anak-

anaknya. 
 » Methacton Mennonite menerima hibah untuk kemitraan dengan pelayanan Laura 

Alderfer.  
 » West Swamp Mennonite, Philadelphia Praise Center, dan Zion Mennonite menerima 

hibah untuk kemitraan mereka dengan Crossroads Community Center.  
 » Hibah juga diberikan kepada jemaat yang bermitra dengan Jemaat Kristen Anugerah 

untuk membantu gereja-gereja Indonesia selama pandemi tahun lalu. 
• Hibah Perintisan Gereja diberikan kepada Iglesia Seguidores de Cristo, Centro de Alabanza dan 

konferensi gereja CIEAMM di Meksiko. 
• 13 Beasiswa Pelatihan Kepemimpinan dibagikan kepada para pemimpin dalam jemaat 

konferensi. 
• Inisiatif Misi Baru - $85,676. Kegiatan ini telah menerima dana terbatas mereka sendiri, 

misalnya, Shalom Mutual Aid Fund, Mosaic Institute. 
• Perjalanan Staf - $ 55,613 (ditemukan di sebagian besar departemen pengeluaran).  61,6% dari 

biaya ini diberikan kepada Menteri Kepemimpinan yang bepergian dalam peran Kementerian 
Kepemimpinan mereka.

• Waktu & tunjangan staf (termasuk pekerja yang dikontrak, tetapi bukan manajemen properti) 
- $ 688,988, yang dialokasikan untuk sebagian besar departemen pengeluaran berdasarkan 
kegiatan staf.  Ini merupakan 70,4% dari total biaya operasional Mosaik tahun lalu, yang tidak 
termasuk pendanaan untuk inisiatif misi baru yang ditunjuk.

RINGKASAN PELAKSANAAN UNTUK 2021-22
LAPORAN KEUANGAN - 2022
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KOMITE KEUANGAN DEWAN KONFERENSI bertanggung jawab untuk memberikan 
kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam masalah fiskal yang berkaitan dengan konferensi 
dan properti serta asetnya. Komite juga mengembangkan anggaran berdasarkan visi Pertemuan 
Konferensi, untuk persetujuan Dewan Konferensi.

P E M B A R UA N/K E G I ATA N  2021-22:
Komite Keuangan Dewan Konferensi (CBFC) menghabiskan banyak waktu selama dua belas bulan 
terakhir membahas isu-isu seperti: 

1. Memeriksa berbagai dana investasi yang dimiliki oleh Mennonite Foundation (dana hibah 
pelayanan dan operasi misional) dan investasi yang dimiliki dengan SEI Investments (FMC 
Properties Capital Reserve Fund); 

2. Memastikan kegiatan keuangan sesuai dengan visi dan misi konferensi dan bahwa kegiatan 
konferensi berada dalam anggaran yang ditetapkan untuk konferensi; 

3. Membahas dampak keuangan pada berbagai masalah terkait properti; dan 
4. Menentukan kebutuhan arus kas (jumlah dan waktu) untuk konferensi dan properti, 

termasuk kebutuhan belanja modal di masa depan dari pertanian Souderton Center dan 
Indian Creek Road dan bagaimana menganggarkannya.

Anggota CBFC secara rutin meninjau laporan keuangan Mosaik, dan memberikan laporan kepada 
Dewan Konferensi secara teratur, memastikan konferensi tetap dalam anggaran yang ditetapkan 
dan bahwa arus kas yang memadai dipertahankan. 

Anggota CBFC menghabiskan beberapa pertemuan untuk mengembangkan anggaran untuk tahun 
ini sejalan dengan visi dan misi konferensi.  Mereka juga melihat berbagai tren beberapa tahun 
terakhir untuk petunjuk tentang masa depan.

Para anggota CBFC berkomitmen untuk memastikan bahwa staf konferensi menjadi pengurus 
yang baik dari aset dan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Mosaik oleh jemaat dan 
konstituen konferensi dan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara tepat dan selaras dengan 
visi dan misi konferensi.  Mosaik menerima laporan audit bersih lagi tahun lalu, memverifikasi 
bahwa dana dan laporan tersebut sejalan dengan praktik akuntansi yang baik.  Untuk laporan audit 
lengkap untuk tahun fiskal 2021-2022, kunjungi www.mosaicmennonites.org dan lihat di bawah 
“RESOURCES,” lalu klik “STEWARDSHIP.” Klik “Congregational Treasurers Information,” lalu klik 
tautan “Financial Audit Report”.

S U B-KO M I T E  D A N A  P E N S I U N  P E L AYA N A N:
Komite ini, yang berada di bawah CBFC, bertemu sekali untuk meninjau kebutuhan keuangan para 
pendeta dan pasangan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan di bawah pedoman 
Dana Pensiun Pelayanan.  Dana ini memberikan bantuan kepada satu orang.  $8.125 disalurkan 
dalam bantuan pensiun tahun lalu.  Anggota komite adalah: Marvin Anders (Salford) dan John 
Goshow (Blooming Glen).

LAPORAN KOMITE KEUANGAN 
DEWAN KONFERENSI - 2022
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ALIAS PROPERTI FMC

Properti FMC bertindak sebagai perusahaan induk untuk properti yang dimiliki oleh Konferensi 
Mennonite Mosaik, dan dewan properti mengelola semua masalah properti atas nama Dewan 
Konferensi melalui CBFC.

Pada akhir tahun fiskal ini, FMC Properties memiliki properti berikut: Souderton Shopping Center, 
dengan penyewa Care &Share Shoppes, Weaver, Reckner dan Reinhart Dental Associates (kantor 
Souderton), TriValley Primary Care (kantor Indian Valley), dan restoran ParmaJohn; Pertanian Indian 
Creek Road, dengan penyewa Living Hope Farm dan Indian Creek Foundation (rumah kelompok);  
Bethany House, sebuah parsonage yang disewa oleh Centro de Alabanza; dan dua properti gereja: 
Whitehall Mennonite Church dan Bike & Sol (bekas Peace Mennonite Church).

P E M B A R UA N/A K T I V I TA S  2021-22:
Direktur FMC Properties membahas: 

• Pusat Perbelanjaan Souderton: meninjau status sewa penyewa dan perjanjian leasing di masa 
depan, dan meninjau perbaikan yang diperlukan untuk trotoar dan pintu masuk belakang;  

• Pertanian Indian Creek Road: pembelian sistem HVAC baru untuk pusat distribusi dan 
renovasi sistem saluran pembuangan untuk Living Hope Farm dan rumah kelompok Indian 
Creek Foundation;  

• Properti gereja milik konferensi: masalah kepemilikan properti;
• Perencanaan berkelanjutan untuk masa depan Pusat Perbelanjaan Souderton.

DEWAN MISI FRANCONIA MENNONITE 
DAN BADAN AMAL 
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LAPORAN KEUANGAN KONFERENSI MENNONITE MOSAIK 
DAN PROPERTI FMC

NERACA

NOTE: Audited Financial Reports are available for review at the Conference Center and at: 
http://mosaicmennonites.org/wp-content/uploads/2022/08/1-31-2021-2022-MMC-Financial-Statement.pdf



20

LAPORAN KEUANGAN KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN LABA RUGI

NOTE: Audited Financial Reports are available for review at the Conference Center and at: 
http://mosaicmennonites.org/wp-content/uploads/2022/08/1-31-2021-2022-MMC-Financial-Statement.pdf

Footnotes: 1Fiscal Year is February to January

1 1
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KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN KEUANGAN - GRAFIK
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KONEERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN KEUANGAN - GRAFIK
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KOMITE ANTARBUDAYA memberikan kepemimpinan di bidang-bidang rasisme, sek-
sisme, dan bias budaya, dan dalam memfasilitasi dan mendukung transformasi timbal balik 
dalam konteks antarbudaya. 

ROY WILLIAMS
Ketua Komite Antarbudaya

College Hill

JENNA VILLATORO
Anggota

Philadelphia Praise Center

JOSUE GONZALES
Anggota

Encuentro de Renovación

STEPHEN ZACHEUS
Anggota

Jemaat Kristen Indonesia Anugerah

WENDY KWONG
Anggota

Souderton

DANILO SANCHEZ
Perwakilan Staf Mosaik

Ripple

EMMANUEL MWAIPOPO
Anggota

Nueva Vida Norristown New Life
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KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN KOMITE ANTARBUDAYA - 2022

Konferensi Mennonite Mosaik berkomitmen untuk menjadi gereja yang melampaui keragaman 
tingkat permukaan menuju keadilan rasial sejati bagi semua orang. Sementara sistem ekonomi 
dan pemerintahan dunia kita menghadirkan perbedaan di antara kita sebagai ancaman yang 
harus diberantas, kami bertujuan untuk mengembangkan komunitas iman multikultural yang 
menunjukkan kepada dunia kita yang hancur cara hidup yang baru.

P E M B A R UA N/A K T I V I TA S  2021-22:
• Berbagai macam pendeta dan pemimpin dari seluruh konferensi bergabung dalam 

percakapan yang bermakna dan transformasional dan studi buku: Gereja Antarbudaya oleh 
Safwat Marzouk. 

• Kami telah meningkatkan partisipasi para pemimpin BIPOC (Black, Indigenous, & People of 
Color) di Mosaic, dengan perwakilan tambahan di dewan dan komite. 

• Jemaat yang mayoritas kulit putih terus bertemu untuk mendidik diri mereka sendiri dan 
bekerja menuju kompetensi antarbudaya dan keadilan rasial. 

• Pertemuan Bangsa dan Generasi untuk kelompok BIPOC sedang direncanakan pada 
November 2022; akan ada dukungan dan kelompok doa dalam bahasa Spanyol dan Indonesia 
untuk para pendeta di Konferensi.

Kami ingin mendorong Konferensi untuk hidup dalam budaya satu sama lain, selain menjadi tamu 
di “rumah” satu sama lain, kenalan biasa, atau bahkan teman, untuk menjadi keluarga dengan 
kehidupan kita terjalin dan kita masing-masing menyambut ke setiap ruangan di “rumah” kita.

Roy Williams
Ketua Komite Antarbudaya
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KOMITE NOMINASI memeriksa dan membedakan Anggota Dewan Konferensi dan komite 
yang baru. Mereka memastikan bahwa mereka yang mengisi peran-peran ini seimbang dalam 
hal keragaman gender, ras, budaya, geografis, dan sejarah Konferensi, mencerminkan beragam 
pemberian yang diwakili dalam Konferensi, dan menunjukkan tingkat kapasitas antarbudaya 
yang tinggi.

MARGARET ZOOK
Direktur CRM - Staff

Salford

JANET PANNING
Ketua Komite Pelayanan

Plains

MARCO GÜETE
Pemimpin Pelayanan - Staff

Seguidores de Cristo

LISA STENGER
Anggota

Deep Run West

MARTA CASTILLO
Wakil Pemimpin Pelayanan - Staff

Nueva Vida Norristown New Life

ANGELA MOYER WALTER
Asisten Moderator

Ripple

ROY WILLIAMS
Ketua Komite Antarbudaya

College Hill
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KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

LAPORAN KOMITE NOMINASI - 2022

Komite Nominasi menyambut nominasi Anda untuk orang-orang yang akan melayani dengan 
baik di komite dan Dewan Mosaic. Menominasikan seseorang di: https://mosaicmennonites.org/
nominating

P E M B A R UA N/A K T I V I TA S  2021-22:
• Kami memulai proses untuk Dewan untuk menentukan asisten moderator berikutnya.  

• Kami mengidentifikasi masa jabatan anggota Dewan dan komite yang berakhir pada akhir 
tahun 2022 dan membahas apakah mereka ingin melanjutkan masa jabatan tambahan. 

• Kami berbicara dengan ketua komite tentang hadiah dan keahlian yang dibutuhkan pada 
komite mereka sehingga masing-masing memiliki komite yang seimbang dan berfungsi 
dengan baik. 

• Kami terus mendorong semua anggota Mosaic untuk mengirimkan nominasi melalui situs 
web Mosaic untuk individu yang memiliki keterampilan dan hadiah untuk dibagikan di 
komite Mosaic. 

• Kami bekerja untuk mengidentifikasi anggota dalam jemaat FL dan CA kami yang bersedia 
melayani di komite Mosaic.   

Komite ini menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan berbagai macam orang di komunitas 
Konferensi kami.  Kami bersyukur atas banyaknya jam kerja sukarela yang ditawarkan oleh para 
anggota yang membagikan karunia mereka atas nama visi dan misi Konferensi Mennonite Mosaik.

Sebuah harapan adalah bahwa kita semua dapat meluangkan waktu untuk berdoa bagi mereka 
yang menjadi sukarelawan di Komite Nominasi kita, agar mereka dapat memiliki kebijaksanaan dan 
sukacita dalam pelayanan mereka.

Angela Moyer Walter
Asisten Moderator &
Ketua Komite Nominasi

https://mosaicmennonites.org/nominating
https://mosaicmennonites.org/nominating
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KONFERENSI (CRM)
KOMITE PELAYANAN TERKAIT KONFERENSI (CRM) menawarkan pendampingan 
kepada Pelayanan Terkait Konferensi (CRM) dengan memberikan kehadiran Konferensi 
melalui sumber daya, visibilitas, dan hubungan, saat organisasi melanjutkan misi mereka di 
komunitas mereka.   

MARGARET ZOOK
Perwakilan Staf Mosaik

Salford

LINDY BACKUES
Anggota

Philadelphia Praise Center

HERMAN SAGASTUME
Ketua Komite CRM

Perkiomenville

MISSY CAMILLERI
Anggota

Deep Run East

JUANITA NYCE
Anggota
Salford

BRANDON BERGEY
Anggota
Bethany
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MOSAIC MENNONITE CONFERENCE

CONFERENCE RELATED MINISTRIES (CRM) 
COMMITTEE REPORT - 2022

26 CRM menyediakan layanan kepada orang-orang di luar jemaat Konferensi, berlokasi di beberapa 
negara bagian, dan juga bekerja secara global.  CRM bervariasi dalam misi, dalam pelayanan, dan 
dalam struktur, tetapi disatukan dan didasarkan pada teologi dan praktik Anabaptis.

Dewan Konferensi Mosaik, sebagai pengakuan atas pentingnya pelayanan-pelayanan ini yang 
berkelanjutan dalam kehidupan dan pekerjaan Konferensi Mosaik, telah menugaskan Komite 
Pelayanan Terkait Konferensi dengan pekerjaan menyediakan kehadiran Konferensi kepada 26 CRM 
Mosaik.

Komite bertemu setiap tiga bulan dengan anggota Lindy Backues dari Philadelphia (PA) Praise 
Center, Brandon Bergey dari Bethany (VT) Gereja Mennonite, Missy Camilleri dari Deep Run East 
(PA) Mennonite Church, Juanita Nyce dari Salford (PA) Mennonite Church, Ketua Dr. Herman 
Sagastume dari Perkiomenville (PA) Mennonite Church, dan Margaret Zook dari Salford (PA) 
Mennonite Church, mosaic staff.   

2021-22 U P D AT E S /A C T I V I T I E S :
Selama dua tahun terakhir, komite telah dan terus:

• Memberikan panduan dan struktur Konferensi saat organisasi baru meminta hubungan 
Mosaik CRM.    

• Memberikan suara pada nilai-nilai dasar Anabaptis yang menyatukan CRM.  

• Menyediakan kehadiran Konferensi melalui krisis organisasi, afiliasi baru, dan transisi 
kepemimpinan.     

• Memberikan kesempatan hubungan dan merencanakan acara sumber daya.     

“Bantulah kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu yang efektif sewaktu kami menjalankan 
panggilan kami.  Mari menghargai setiap ciptaan-Mu. Bantulah kami untuk mengasihi sesama kami dan 
untuk percaya pada kuasa-Mu yang berubah. Amin.”

Herman Sagastume
Ketua Komite CRM
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DAFTAR PELAYANAN TERKAIT 
KONFERENSI (CRM)

CROSSROADS 
COMMUNIT Y CENTER

Melalui program anak-anak dan pemuda, pelayanan 
penjara, program musim panas, dan program keluarga 
(termasuk pembagian makanan, perbaikan rumah, kelas 
menjahit), penginjilan Crossroads Community Center, 
pemuridan, dan menjadi contoh hidup dalam penginjilan 
melalui kata dan perbuatan kepada masyarakat di 
komunitas Fairhill (di Philadelphia) dan lebih jauh lagi. 

CROSSROADSPHILLY.ORG

DELVAL MEDA
MEDA Delaware Valley adalah sebuah hub lokal 
(chapter) di Mennonite Economic Development 
Associates, sebuah organisasi pengembangan ekonomi 
internasional yang memberikan solusi bisnis  untuk 
kemiskinan.  Kelompok ini secara teratur bertemu untuk 
membangun jaringan dan membahas persimpangan 
antara iman dan pekerjaan.  

MEDA.ORG

DOCK MENNONITE 
ACADEMY

Dock Academy menawarkan kepada anak usia dini 
sampai kelas 12, sebuah pendidikan Anabaptis yang 
menyediakan integrasi keseimbangan antara iman dan 
belajar yang mengajarkan para murid untuk menjadi 
pemikir yang percaya diri yang dapat memimpin 
pencapaian tujuan hidup.

DOCKHS.ORG

EASTERN PA MDS

Mennonite Disaster Service (MDS) adalah sebuah 
jaringan sukarelawan dari gereja-gereja Anabaptis sebagai 
respon akan kasih orang Kristen kepada mereka yang 
terkena dampak dari bencana baik di Canada maupun di 
United States.  Fokus utamanya adalah membantu 
membersihkan, memperbaiki dan membangun kembali 
rumah-rumah, pelayanan ini sangat menyentuh banyak 
kehidupan dan memberikan harapan, iman dan keutuhan.  

MDS.MENNONITE.NET

FREDERICK LIVING

Frederick Living adalah komunitas nirlaba bagi kelanjutan 
perawatan pensiunan  yang terjalin erat yang terletak di 
Montgomery County di Pennsylvania tenggara.

FREDERICKLIVING.ORG

GERMANTOWN 
MENNONITE 
HISTORIC TRUST

Misi dari Germantown Mennonite Historic Trust adalah 
untuk melindungi dan menjaga rumah pertemuan  1770 
Germantown Mennonite, sebagai kesaksian akan simbol 
penting atas pertama kalinya Mennonite berdirinya  di 
Amerika Utara, dengan kisah, iman dan saksi dari Mennonite 
di Germantown mulai dari 1683 sampai sekarang. 

MEETINGHOUSE.INFO

BIKE & SOL

Misi dari Bike & Sol’s  adalah membangun komunitas 
dengan membantu masyarakat untuk menikmati keseruan 
bersepeda dengan melayani, mendidik, dan menggunakan 
waktu bersama. 

BIKEANDSOL.COM

CAMP 
MEN-O-L AN

Camp Men-O-Lan hadir untuk mengajak perubahan hidup 
melalui Kristus.  Perkemahan  ini terletak di area 180 
hektar hutan di Upper Bucks County, PA.  Fasilitas dari 
perkemahan ini terdiri dari, kabin, penginapan dengan gaya 
asrama, cottage, ruang pertemuan dan tempat makan. 

MENOL AN.ORG

CARE & SHARE

The Care & Share Thrift Shoppe dimulai pada tahun 1975 
dan sekarang ini sudah berkembang menjadi 5 pertokoan di 
Souderton, PA dan juga di eBay.  Ini adalah bagian dari 
Mennonite Central Committee Thrift Shop Network, 
sebuah pertokoan dari  group antar bangsa yang 
mendukung misi dari Mennonite Central Committee. 

CAREANDSHARESHOPPES.ORG

THE CIT Y SCHOOL
The City School adalah sekolah Kristen yang teridir dari 
kelas TK sampai kelas 12 di tengah kota Philadelphia, 
PA. Melayani lebih dari 350 murid, sekolah ini 
berkomitmen untuk memberikan pendidikan dengan 
melintasi sosial ekonomi dan batasan budaya untuk 
agar setiap murid dapat menjadi pemimpin. 

CIT YSCHOOL.ORG

COMMUNIT Y AT ROCKHILL
The Community Rockhill, berlokasi di Bucks County, PA 
adalah sebuah Komunitas Life Plan yang menawarkan 
berbagai jenis kepedulian  yang memprioritaskan kemandi-
rian dan kehidupan yang terinspirasi.  Komunitas yang 
membangun kehidupan yang bermakna dan bertujuan, 
saling mendorong dalam pertumbuhan intelektual dan 
spiritual, kesehatan fisik, dan kesejahteraan emosional.

COMMUNIT YATROCKHILL.ORG

BETHANY 
BIRCHES CAMP

Misi utama kami adalah membantu kaum muda untuk 
mempererat  hubungan mereka dengan Tuhan dengan 
menyediakan pengalaman berkemah yang berpusat pada 
Kristus di alam yang terpelihara.

BETHANYBIRCHES.ORG
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PEACEFUL LIVING

Peaceful Living menciptakan rasa memiliki bagi 
mereka yang memiliki keterbelakangan intelektual 
dan perkembangan ditengah komunitas yang 
menerima mereka.  Kami melayani hampir ke 200 
orang beserta keluarga mereka, melalui pelayanan 
permukiman, program harian, juga pelayanan 
keluarga di Montgomery, Bucks dan Delaware di PA.  

PEACEFULLIVING.ORG

PENN 
FOUNDATION

Penn Foundation berusaha untuk memberikan kualitas 
yang terbaik, inovatif, bukti yang menjadi dasar mental 
kesehatan dan perawatan akan ketergantungan dan 
program pencegahan di komunitas kami.  Dengan kantor 
pusat di Sellersville, PA, Penn Foundation melayani lebih 
dari 20,000 anak-anak, remaja, dan orang dewasa setiap 
tahun dengan perawatan holistik yang terintegrasi.

PENNFOUNDATION.ORG

QUAKERTOWN 
CHRISTIAN SCHOOL

Quakertown Christian School mempersiapkan murid-murid 
untuk menjadi pemimpin melalui pendidikan yang luar biasa 
dalam budaya yang menekankan kasih, memberi damai, dan 
pelayanan seperti Kristus. Hampir 70 tahun Quakertown 
Christian School bermitra dengan keluarga-keluarga untuk 
memberikan pada pelajar muda landasan untuk berkembang 
secara akademis, sosial dan spiritual. 

QUAKERTOWNCHRISTIAN.ORG

RIPPLE 
COMMUNIT Y INC

Dibangun pada tahun 2015, program Ripple Community 
Inc’s melayani lebih dari 150 penghuni di Allentown, 
termasuk mereka yang tidak memiliki rumah  atau tidak 
memiliki tempat tinggal tetap, mereka yang terisolasi 
secara sosial, mereka yang memiliki pengalaman trauma 
atau sakit jiwa, dan kaum miskin. Tinggal bertetangga 
dengan tantangan seperti ini, Ripple Community Inc 
adalah sebuah alasan akan sebuah persahabatan, 
dukungan dan komunitas.

RIPPLECOMMUNIT YINC.ORG

HEALTHY NIÑOS 
HONDURAS

Healthy Niños Honduras berfokus untuk membantu 
anak-anak dan keluarganya yang kurang gizi, khususnya di de 
Yojoa San Francisco, daerah Cortes di Honduras.  Program 
Kelangsungan Hidup anak-anak ini termasuk didalamnya 
Pusat Gizi, program pemberantasan cacing, brigade medis & 
konstruksi, dan membagi pengetahuan ke komunitas.

HEALTHYNINOS.ORG

INDIAN CREEK 
FOUNDATION

Lebih dari 40 tahun, Indian Creek Foundation sudah 
melayani anak-anak dan orang dewasa yang memiliki 
keterbelakangan intelek dan perkembangan  di  daerah 
Bucks - dan Montgomery (PA).

INDCREEK.ORG

LIBERT Y MINISTRIES
Liberty Ministries hadir untuk melayani narapidana di 
penjara dan para mantan di komunitasnya dengan 
menunjukan kasih Tuhan, dengan membantu 
mempersiapkan praktek, dan memberi dukungan keadilan 
yang alkitabiah. 

LIBERT YMINISTRIES.US

LIVING BRANCHES
Living Branches adalah sebuah sistem nirlaba bagi 
kehidupan para pensiunan dan juga komunitas perumahan 
yang mudah dijangkau yang memberikan kualitas, 
meningkatkan kualitas hidup dengan malayani di tiga 
kampus di tenggara Pennsylvania.  Organisasi ini memiliki 
lebih dari 600 anggota dan menawarkan rumah -rumah 
yang besar, pelayanan pendukung, dan aktifitas yang 
menghubungkan dengan lebih dari 1,350 penghuni. 

LIVINGBRANCHES.ORG

MCC MRC 
HARLEYSVILLE

Material Resource Center (MRC) di Harleysville bekerjasa-
ma dengan Mennonite Central Committee’ (MCC) untuk 
membagikan kasih Tuhan kepada masyarakat yang 
berjuang karna kemiskinan, penindasan, bencana, perang; 
dengan memberikan barang-barang yang memberikan rasa 
nyaman, sekolah dan alat-alat kebersihan.

MCC-HARLEYSVILLE.ORG

MENNONITE HISTORIANS 
OF EASTERN 
PENNSYLVANIA (MHEP)

Misi kami adalah mendidik, memberikan inspirasi dan 
menjadi saksi bagi gereja dan komunitas dengan 
mengumpulkan, menjaga dan membagikan kisah 
Anabaptis/Mennonit.  Kami menyimpan catatan dari 
komunitas Mennonite di bagian Tenggara PA yang pada 
tahun 1683 sudah mulai imigrasi.   

MHEP.ORG
MENNONITE HERITAGE CENTER

PEACE 
PROCL AMATION 
MINISTRIES INTL

Tujuan utama dari Peace Proclamation Ministries 
International, Inc. (PPMI) adalah menolong masyarakat 
di India dan United States untuk bisa mengalami 
hubungan dengan Yesus Kristus, Raja Damai, untuk 
dapat melihat Yesus sebagai terang sesungguhnya, dan 
untuk mengenal kehidupan yang Dia tawarkan. 

PPMINTL.ORG

SPRUCE L AKE 
RETREAT

Spruce Lake adalah sebuah pusat retreat dan pondok 
Kristen, berlokasi lebih dari 888 are di Gunung Pocono.  
Melalui camp pemuda, program aktivitas adventure, 
kegiatan keluarga, program belajar di alam, dan retreat 
gereja atau konferensi, setiap orang dapat menjelajahi alam 
dan mengalami iman yang semakin dalam di Spruce Lake.  

SPRUCEL AKE.ORG

TAPROOT GAP YEAR

Taproot Gap Year adalah sebuah perjalanan petualangan  
iman dan eksplorasi identitas sebagai dewasa muda (usia 
17-22) dipandu melalui proses pendalaman budaya dan 
pembelajaran pengalaman di Philadelphia dan Indonesia. 
Program ini berlangsung antara 4 bulan dan 9 bulan. 

TAPROOTGAPYEAR.COM

MIDIAN LEADERSHIP 
PROJECT

Midian Leadership Project berupaya mengembangkan 
pemimpin masyarakat melalui dukungan pendidikan, 
keluarga, dan iman, yang dipusatkan dalam program yang 
berhubungan dengan olahraga, untuk kaum muda berusia 
10 hingga 25 tahun. 

MIDIAN PROJECT.COM



31KONFERENSI MENNONITE MOSAIK

KONGREGASI DAN PELAYANAN 
TERKAIT KONFERENSI (CRM) BARU 
MENCARI KEANGGOTAAN

KONGREGASI BARU

PELAYANAN TERKAIT KONFERENSI BARU

Gereja Evangelis Mennonite Doa 
dan Penyembahan

IGLESIA EVANGÉLICA 
MENONITA DE 
ORACIÓN Y 
ADORACIÓN

AMAHORO 
INTERNATIONAL

Gereja yang digembalakan oleh Nicolas Sandoval, 
dimulai sebagai pertemuan doa lima tahun lalu dan 
tumbuh menjadi jemaat yang terus memprioritaskan 
doa dan penginjilan, koneksi virtual, dan 
penjangkauan jalanan. Sandoval sebelumnya adalah 
seorang pendeta dari Iglesia Menonita Ebenezer, 
sebuah jemaat Mosaik di Souderton, PA.

Amahoro, dipimpin oleh George dan Mukarabe 
Makinto (bagian dari tim pastoral Faith Chapel, 
Los Angeles), adalah organisasi kemanusiaan yang 
memberikan harapan dan komunitas bagi para 
pengungsi Burundi di Uganda.

P E N D E TA :  Nicolas Sandoval
A L A M AT:  (bertemu di) 900 Howell St
   Philadelphia, PA 19149

P E M I M P I N:  George & Murakabe Makinto
W E B S I T E :  amahorointernational.net
E M A I L :   amahoro.international@gmail.com
T E L E P O N: (844) 848-8679

http://amahorointernational.net
mailto:amahoro.international%40gmail.com?subject=
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6 NOVEMBER 2021 
RISALAH PERTEMUAN KONFERENSI 2021

PERTEMUAN  | Konferensi Mosaik berkumpul secara online pada pukul 1 siang ET / 10 pagi PT. 
Sekitar 174 peserta bergabung online. 

PEMBUKAAN  | Pertemuan diawali dengan pembacaan dari Roma 12:2-10, dalam bahasa Spanyol, 
Indonesia, dan Inggris. Glen Guyton, Direktur Eksekutif MCUSA, membawakan salam dan 
memanjatkan doa. 

DEVOSI  | Moderator Ken Burkholder (Deep Run East) memberikan sambutan untuk pertemuan 
raya, menjelaskan situasi yang membuat kita bertemu secara online. Setelah beberapa 
pengumuman, ia merenungkan teks tema, Roma 12:2-10, dengan panggilan untuk Transformasi 
Bersama, yang dimungkinkan oleh Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu.

Joe Sawatzky membawa salam dan laporan dari Mennonite Mission Network.

MENYAMBUT PEL AYANAN BARU  | Dua jemaat baru--Peña de Horeb (Philadelphia, PA) dan 
Faith Chapel (Los Angeles, CA)--dan CRM baru--Midian Leadership Project (Charleston, WV)--
diperkenalkan kepada para delegasi melalui video. Ken Burkholder melaporkan bahwa Dewan 
Konferensi telah menyetujui keanggotaan dan meminta mereka yang berkumpul secara online 
untuk menawarkan penegasan.  Melalui jajak pendapat online, 99% delegasi yang menanggapi 
menegaskan ketiga anggota baru ini ke Konferensi Mosaic. Pemimpin Pelayanan Aldo Siahaan 
memimpin dalam doa syukur dan selamat datang.

MENYAMBUT PEMIMPIN BARU  | Wakil Pelayan Eksekutif, Mary Nitzsche melaporkan 
pekerjaan Komite Kredensial.  Melalui video, 13 pemimpin baru dalam Konferensi Mosaik 
diperkenalkan:

 Berlisensi menuju Penahbisan
• Beth Davco (Gereja Wellspring, Skippack, PA)
• Jaye Lindo (7 Ways Home Fellowship, Bowie, MD)
• Brooke Martin (Gereja Salford, Harleysville, PA)
• Angelia Susanto (Nations Worship Center, Philadelphia, PA)
• Emmanuel Villatoro (Philadelphia Praise Center, Philadelphia, PA)

Ditahbiskan
• Dave Mansfield (Gereja Vincent, Spring City, PA)
• Steve McCloskey (Taftsville Chapel, Taftsville, VT)
• Steve Wilburn (Covenant Community, Harleysville, PA)

Kredensial dipindahkan ke Konferensi Mosaik:
• David Greiser (Gereja Salford, Harleysville, PA)
• Roy Williams (Gereja College Hill, Tampa, FL)
• Walter Crawford 
• Carl Walcott (Gereja Tampa Utara, Tampa, FL)
• Tomas Ramirez (Gereja Luz y Vida, Orlando, FL)
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MENGHORMATI PENSIUNAN & PEMIMPIN BERKREDENSIAL YANG TEL AH 
MENINGGAL DUNIA  | Mary Nitzsche juga mengingat mereka yang telah pensiun dari pelayanan, 
dan para pemimpin berkredensial yang meninggal dunia pada tahun lalu.

Pensiun:
• Roy Bender 
• Lorene Derstine 
• Larry Diener 
• Jay Moyer 
• Larry Moyer
• Paul Wikerd 

Meninggal Dunia: 
• Barbara Shisler
• Betty Musselman
• Walter Hunsberger

TINDAKAN  | Ken Burkholder, Moderator, meminta penegasan Risalah 2020.  Dengan suara 98%, 
risalah disetujui.

MENGHIDUPI HARAPAN DAN IMPIAN  | Ken Burkholder mengumumkan pertemuan 
khusus delegasi MCUSA pada Mei 2022 dan berbicara singkat tentang dua resolusi yang mungkin 
memberikan dampak bagi kehidupan Konferensi Mosaik.  

Burkholder kemudian memimpin diskusi tentang bagaimana Konferensi Mosaik menghidupi dalam 
visi dan misi kita.  Tiga video singkat dibagikan: 1) Pendeta Virgo Handojo dari JKIA (Sierra Madre, 
CA) berbagi bagaimana Mosaic Conference memimpin kampanye untuk menyediakan vaksinasi 
COVID dan kebutuhan dasar kepada lebih dari 8.000 orang per hari di Indonesia.  2) Pemuda-pemudi 
dari Luz y Vida (Orlando, FL) berbagi pengalaman formasi mereka dalam tur pembelajaran civil 
rights musim panas lalu.  3) Blooming Glen (PA) Mennonite Church merefleksikan pengalaman 
mereka belajar untuk menjadi lebih antarbudaya, keluar dari zona nyaman mereka melalui 
pembelajaran dan berhubungan dengan Oxford Circle Mennonite Church (Philadelphia, PA), dan 
dengan bertindak untuk menyambut pengungsi dan pencari suaka.

Delegasi kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas tiga pertanyaan:    
1. Bagaimana Anda melihat hadirat Allah dalam kehilangan dan kesulitan di tahun lalu? 
2. Bagaimana jemaat / CRM Anda menghidupi dalam misi dan visi Konferensi Mosaik? 
3. Apa harapan dan impian yang dimiliki jemaat / CRM Anda untuk komunitas kita?

Berbagai kelompok kecil membagikan tanggapan mereka. Burkholder berterima kasih kepada 
responden atas masukan mereka dan meminta agar setiap kelompok mengisi formulir laporan. Dia 
juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mengurus logistik dan memberi dukungan 
untuk pertemuan raya.

Para delegasi diingatkan untuk menghadiri ibadah bersama di hari itu dan menerima doa berkat dari 
2 Korintus 13:14. 

Risalah ditulis oleh
Jeff Wright
Pemimpin Pelayanan untuk Kalifornia
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