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Kisah dari Konferensi Franconia Men
Musim dingin 2020

Bersama Kembali
Sebuah hari bersejarah terjadi bagi
kedua konferensi Mennonite yang
pernah berpisah 170 tahun yang lalu.
Delegasi dari Konferensi Franconia
Mennonite dan Konferensi Distrik
Timur pada tanggal 2 November 2019,
bertemu di Gereja Mennonite Souderton
(PA), untuk memungkinkan terjadinya
rekonsiliasi yang dahulu tidak tercapai
pada tahun 1847.
Setelah melewati kebaktian bersama
di pagi hari, acara dilanjutkan
dengan mengenang para pemimpin
kredensial yang telah meninggal dunia
di tahun ini, dilanjutkan dengan
memperkenalkan pemimpin kredensial
yang baru, dan doa pengurapan.
Kedua konferensi kemudian kembali
bergabung dalam pertemuan siang hari.

Kordinator Pertemuan
Konferensi Brooke Martin sedang
mengumpulkan kertas suara pada
waktu pemilihan untuk rekonsiliasi
pada tanggal 2 November.
Foto oleh Cindy Angela

Proses menuju rekonsiliasi telah
berjalan selama tiga tahun, yang
dipimpin secara khusus oleh
relawan dari konferensi, yang telah
diperkenalkan oleh Satuan Tugas
Struktur dan Identitas. Satuan tugas
telah menyelesaikan perkejaannya
dengan baik, dengan sedikit anggota
delegasi yang mempertanyakan
dan memiliki keraguan dengan
proposal rekonsiliasi yang ada. Pada
akhirnya Kedua konferensi untuk
terakhir kalinya kembali keruangan
yang berbeda guna menimbang dan
menentukan pilihan.
lanjutkan di halaman 2

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

Berkenalan dengan Pemimpin pemimpin baru
Editorial
Steve Zacharias, delegasi dari
JKI Anugerah di California
berkata kepada saya bahwa
ia merasa terhormat dapat
memberikan suara dalam
pertemuan bersejarah ini.
Meskipun gereja beliau baru
bergabung selama beberapa
tahun dengan Konferensi
Franconia. Ia juga merasakan
dampak dan menyaksikan
pemilihan yang berakhir dengan
suara bulat untuk berekonsiliasi
dengan Konferensi Distrik
Timur. Bagi saya bobot dari
kesaksian rekonsiliasi ini akan
terus mendalam menuju bulan
February 2020 dimana pada
tanggal ini nama konferensi
baru hasil rekonsiliasi ini akan
diumumkan.
Kami telah mengambil suara
untuk menjadi konferensi yang
baru. Adalah sebuah kesempatan
yang baik dalam beberapa
bulan dan tahun kedepan untuk
mewujudkan dan menghidupi
semangat rekonsiliasi ini. Kami
adalah bagian yang unik dari
Mennonite Church USA. Dalam
kemurahan Tuhan dan kuasa
dari Roh Kudus, rekonsiliasi ini
menjadi saksi akan persatuan
ditengah banyaknya perpecahan
yang terjadi disekitar kita. Kerja
ROh Kudus telah membawa
kami keluar dari arus dunia, dan
membawa kesempatan untuk
menjadi saksi damai Kristus yang
telah kita alami bersama sama.

— Steve Kriss, Pendeta Eksekutif

Para pemimpin kredensial berkesempatan mengurapi para anggota dari Konferensi
Franconia dan Distrik Timur setelah mereka disahkan pada kebaktian sabtu pagi di pertemuan konferensi. Mari berkenalan dengan para pemimpin konferensi dengan membaca
cerita mereka di website: franconiaconference.org/call.
lanjutkan dari halaman 1
Setelah melakukan pilihan para delegasi kembali berkumpul dan Moderator
Konferensi Franconia, John Goshow, dan Moderator Konferensi Distrik
Timur, Jim Musselman, membacakan hasil keputusan dari pemilihan
bersejarah ini. Pada akhirnya kedua konferensi telah memutuskan dengan
bulat untuk melakukan rekonsiliasi.
Tepuk tangan dan sorak sorai dari para delegasi memenuhi ruangan ketika
pimpinan dari kedua konferensi saling bertukar senyum dan pelukan. Pada
saat yang bersamaan pula, lagu “Hosanna, Let Jesus be Lifted Up” dan
“Praise God from Whom” dinyanyikan dengan penuh semangat dan rasa
syukur.
Acara pada hari itu ditutup dengan
sebuah tradisi yang telah diucapkan
oleh delegasi dari Konferensi
Franconia selama lebih dari 100
tahun. Namun pada hari itu delegasi
dari kedua konferensi Franconia dan
Distrik Timur mengucapkannya secara
bersamaan, sebagai satu badan yang
Bersatu:
“Kami berkeinginan untuk
melanjutkan dan menjadi saksi
perdamaian dan iman dalam Yesus,
melihat pada berkat dan harapan dan
kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat,
Yesus Kristus.”

— Sue Conrad Howes,
Gereja West Swamp
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office@franconiaconference.org.
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Menyambut sebuah Kongregasi
baru
Gereja Mennonite Ebenezer berdiri sejak bulan Juni
1958 sebagai bagian dari pelayanan Hispanic dari
Grace Mennonite Church di Lansdale, PA. Gereja
ini diawali dari komunitas Puerto Rico yang datang
untuk bertani pada musim panas.
Di tahun 2005, Gereja tersebut menjadi mandiri dari
Grace dan berganti nama menjadi Gereja Mennonite
Ebenezer. Pada bulan November 2009, Gereja
Ebenezer berpindah ke Gedung Kongregasi Zion
(Souderton, PA), dimana mereka sampai pada saat ini
berkumpul.

Anggota dari Gereja Mennonite Ebenezer disambut pada rapat kerja
Pertemuan Konferensi. Foto oleh Cindy Angela
“Tuhan dalam kemurahan telah hadir dalam
kongregasi kami, menyatakan kuasanya dan kedaulatannya di tengah tengah pencobaan,” ungkap Hilda Vinces,
salah satu pemimpin di gereja. “Kami memiliki anggota yang menerima kesembuhan dan merasakan Roh Kudusnya
ditengah tengah kami karena Ia menguatkan kami ketika ada anggota gereja meninggal dunia.
“Komunitas Latin terus berkembang di daerah Bucks dan Montgomery county dimana banyak kongregasi kami
sudah mengakar selama banyak generasi,”ungkap Steve Kriss, Pendeta eksekutif Franconia. “Harapan kami untuk
saudara saudari di Ebenezer, adalah untuk terus bersemangat untuk menjadi saksi komunitas Anabaptis bersama
sama.
— Jennifer Svetlik, Kongregasi Salford

Menyambut Pelayanan terkait
Konferensi baru

Dalam Pertemuan Konferensi kami menyambut
empat Pelayanan terkait Konferensi.
Taproot Gap Year, adalah sebuah pelayanan dari
Philadelphia Praise Center untuk dewasa muda.
Pelayanan ini membuka peluang bagi mereka untuk
hidup di Indonesia bersama keluarga homestay,
belajar bahasa yang baru, aktiﬁtas belajar di kelas,
melayani sebagai pekerja magang, mengeksplorasi
tempat tempat baru dan belajar kemampuan yang
akan membantu meningkatkan iman dan identitas
mereka

Anggota dewan Beny Krisbianto (Nations Worship Center) berdoa
untuk para pemimpin baru dari Pelayanan Terkait Konferensi
Franconia. Foto oleh Cindy Angela
Peace Proclamation Ministries International, lahir dari Kongregasi Plains. Pelayanan ini melatih para pendeta
beserta istri dan juga kaum muda di India, mendukung pelayanan lokal melalui klinik mata, dan juga menyediakan
alat alat keperluan sehari hari seperti megaphones, sepeda, dan mesin jahit.
Healthy Niños Honduras, adalah sebuah pelayanan yang berkembang dari MAMA Project. Pelayanan ini membantu
anak anak dan keluarga memberantas kemiskinan dan kelaparan melalui sebuah pusat nutrisi di area perumahan,
memberantas cacingan, penjernihan air, pengobatan dan membangun jembatan, juga mengadakan Pendidikan
pencegahan penyakit.
Ripple Community Inc, pelayanan ini dimulai oleh Kongregasi Ripple, melayani lebih dari 150 penduduk
Allentown melalui satu satunya pusat kemasyarakatan di Allentown yang terbuka untuk umum dan yang pertama
menyediakan pemukiman terjangkau dengan
dukungan komunitas di Allentown.

—Sharon K. Williams,
Nueva Vida Norristown New Life

Mari berkenalan dengan kongregasi yang ada
di dalam Konferensi Franconia dan Distrik
Timur dengan membaca profile mereka di
franconiaconference.org/profiles

Keuangan Terakhir

November 2019
10 Bulan (FY 2019-20 tidak diaudit)
Anggaran Operasional
Aktual
Anggaran
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat
$206,613 $200,540
Tunjangan kekayaan
$333,330 $333,330
Sumber lainnya
$
62,015 _________
$ 98,570
_________
Total Pendapatan (+)
PENGELUARAN
Pelayanan/Program
Biaya tambahan
Total Pengeluaran (-)
NETTO

$601,958

$525,667
$164,700
_________

$632,440

Tahun Lalu
$225,769
$333,330
$_________
64,664
$623,763

$574,751 $493,281
$169,498 $185,992
_________
_________
$744,249
$679,273
_________ _________

$690,367
_________
$ (88,409) $(111,809) $ (55,510)

Setelah pemungutan suara untuk rekonsiliasi, kedua delegasi
dari kedua Konferensi Distrik Timur dan Franconia saling
melayani dalam perjamuan kudus. Foto oleh Cindy Angela

Selain mengajar dalam workshop untuk kaum muda,
Michele Hershberger (Hesston College) juga berkesempatan
menyampaikan Firman Tuhan pada Kebaktian Jumat
malam: “ Pahlawan Iman dan Yesus membutuhkan kita
semua.” Dengarkan keseluruhan kotbah dalam website
kami. Foto oleh Cindy Angela

Pastor Letty Cortes (Centro de Alabanza) memimpin doa dan
Pastor Marta Castillo (Kongregasi Wellspring) menjadi penerjemah sewaktu jemaat menyanyikan pujian penyembahan
sambil bergadengan tangan.

Para delegasi menikmati gorengan ala Indonesia, Tamales,
Sandwiches, Es Krim dan masih banyak lagi pada
Pertemuan Konferensi tahun ini. Foto oleh Cindy Angela

