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HỘI ĐỒNG HỘI NGHỊ

KEN BURKHOLDER
Deep Run East
Người điều hành

ANGELA MOYER WALTER
Ripple
Người điều hành trợ lý

STEVE KRISS
Philadelphia Praise Center
Bộ trưởng Điều hành

GWEN GROFF
Bethany
Thành viên

CORY LONGACRE
Souderton
Chủ tịch Ủy ban Tài chính

KIRON MATETI
Plains
Thành viên

JIM MUSSELMAN
Zion
Thành viên

JANET PANNING
Plains
Chủ tịch Ủy ban Giáo Phẩm

YVONNE PLATTS
Nueva Vida Norristown New Life
Thành viên

KRIS WINT
Finland
Thành viên

HERMAN SAGASTUME
Perkiomenville
Chủ tịch Ủy ban CRM

RODGER SCHMELL
Deep Run West
Thành viên

ROY WILLIAMS
College Hill
Chủ tịch Ủy ban liên văn hóa
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BAN CHẤP HÀNH

KEN BURKHOLDER
Deep Run East
Người điều hành

ANGELA MOYER WALTER
Ripple
Người điều hành trợ lý

YVONNE PLATTS
Nueva Vida Norristown New Life
Thành viên

CORY LONGACRE
Souderton
Chủ tịch Ủy ban Tài chính

STEVE KRISS
Philadelphia Praise Center
Bộ trưởng Điều hành

JIM MUSSELMAN
Zion
Thành viên

MARY NITZSCHE
Perkasie
Bộ trưởng Điều hành liên kết

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE

BÁO CÁO CỦA HỘI
ĐỒNG HỘI NGHỊ

2021
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Tôi rất biết ơn những hiểu biết sâu sắc, sự khôn ngoan và cam kết của các thành viên Hội đồng
quản trị của chúng tôi. Và, thay mặt cho toàn thể Hội đồng, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc
đối với Steve Kriss (Bộ trưởng Điều hành), Mary Nitzsche (Bộ trưởng Điều hành liên kết), cũng
như toàn thể nhân viên hội nghị, những người đã cầu nguyện và siêng năng thực hiện tầm nhìn
và sứ mệnh của hội nghị. Chúng tôi may mắn có một đội ngũ nhân viên năng khiếu và tận tâm.
Một số điểm nổi bật, cũng như những hoàn cảnh khó khăn mà Hội đồng quản trị và Ủy ban điều
hành đã định hướng trong năm nay, bao gồm:
Chào mừng Roy Williams (chủ tịch Ủy ban liên văn hóa) và Tiến sĩ Herman Sagastume
(chủ tịch Ủy ban các Bộ liên quan đến Hội nghị) là thành viên Hội đồng mới. Hãy tôn
vinh Merlin Hartman, thành viên Hội đồng quản trị sắp rời khỏi, vì đã có sáu năm phục
vụ trong Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đầy đủ hiện bao gồm mười hai thành viên
và họp cách nhau hàng tháng, trong khi năm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ban
chấp hành, họp hàng tháng.
Xác nhận và chấp thuận đề xuất từ Nhóm lập kế hoạch hội nghị, chuyển sang mô hình kết
hợp 3 năm, với bốn địa điểm mô phỏng, cho Hội nghị hội nghị.
Phê duyệt ngân sách hội nghị 2021-22 được đề xuất và chấp nhận / phê duyệt báo cáo
kiểm toán 2020-21.
Bám sát các cập nhật liên quan đến không gian được cải tạo lại văn phòng Hội nghị tại
Học viện Dock Mennonite.
Thảo luận về nhiều nhu cầu, cơ hội, thách thức, điều chỉnh và phản ứng trong cộng đồng
hội nghị do ảnh hưởng liên tục và trên phạm vi rộng của COVID-19.
Nghe báo cáo từ nhân viên hội nghị và các nhà lãnh đạo khác về nhiều sáng kiến của hội
nghị, bao gồm Viện Mosaic - Trường lãnh đạo Anabaptist, cũng như công việc liên văn
hóa.
Phê duyệt nhiều chính sách của Hội đồng quản trị, cập nhật sổ tay Chính sách và Thủ tục
của chúng tôi.
Hỗ trợ Quỹ Shalom, cung cấp hỗ trợ cho các mục sư, hội thánh và các bộ bị ảnh hưởng
bởi COVID-19. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng rộng rãi của các cử tri trong hội
nghị đối với quỹ này! Tính đến giữa tháng 9, $ 211,000 đã được đóng góp vào quỹ, hỗ trợ
các nhu cầu tổng cộng $ 161,000 (các phân phối bổ sung sẽ được thực hiện cho các nhu
cầu liên tục).
Thảo luận về tình huống đầy thách thức liên quan đến các cáo buộc về hành vi sai trái tại
Học viện Dock Mennonite, một Bộ Liên quan đến Hội nghị. Tại cuộc họp Hội đồng quản
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trị vào tháng 9, chúng tôi đã thông qua quy trình đánh giá tổng hợp.
Phê duyệt nhiều hoạt động truyền giáo và tài trợ của nhà máy nhà thờ (Ủy ban điều
hành) để tài trợ cho nhiều mục vụ, giúp mở rộng công việc vương quốc của Đức Chúa
Trời.
Bám sát những phát triển trong MC-USA về các nghị quyết của toàn giáo hội, bao gồm
cả giải pháp được đề xuất để gỡ bỏ Nguyên tắc thành viên. Trước thềm Đại hội đại
biểu đặc biệt toàn giáo phái vào tháng 5 năm 2022, chúng tôi dự đoán (các) cuộc họp
Mosaic, để cầu nguyện, lắng nghe, giáo dục, thông báo và trao quyền… chuẩn bị cho các
đại biểu cho Đại hội đại biểu MC-Hoa Kỳ đặc biệt này.
Nghe thông tin cập nhật liên quan đến các hội nhóm bổ sung và yêu cầu của CRM về
việc tham gia hội nghị của chúng tôi. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng 9 của
chúng tôi, chúng tôi đã thông qua việc chấp nhận hai tổ chức mới và một CRM.
Với tư cách là người điều hành, tôi tham gia vào các cuộc họp thu phóng định kỳ của
người kiểm duyệt MC-USA, để luôn được cập nhật về các vấn đề của giáo phái và tương
tác với những người điều hành hội nghị trên toàn giáo phái.
Kính gửi,
Ken Burkholder, Người điều hành
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ỦY BAN GIÁO PHẨM
ỦY BAN GIÁO PHẨM chịu trách nhiệm về các chính sách tổng thể liên quan
đến việc kêu gọi, chứng nhận, đào tạo và kỷ luật đối với những người được
Giáo Hội Mosaic Mennonite chứng nhận. Ủy ban Giáo Phẩm chịu trách nhiệm
phê duyệt và cấp chứng chỉ mục vụ phù hợp với Hiểu biết chung về Lãnh đạo
Mục vụ và các chỉ định của Ủy ban này đối với tư cách của các nhà lãnh đạo
được cấp chứng chỉ.

JANET PANNING
Plains
Chủ tịch Ủy ban Giáo Phẩm

KRISANNE SWARTLEY
Doylestown
Chủ tịch Ủy ban Chứng nhận

SHERRI BROKOPP BINDER
Ripple
Thành viên

MARLENE FRANKENFIELD
Salford
Thành viên

TAMI GOOD
Swamp
Thành viên

JOSH MEYER
Franconia
Thành viên

CHRISTIAN NICKELS
Spring Mount
Thành viên

ANGELIA SUSANTO
Nations Worship Center
Thành viên

BETH RAUSCHENBERGER
Zion
Thành viên

MARY NITZSCHE*
Perkasie
*Nhân viên chính thức thành viên không bỏ phiếu
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ỦY BAN CHỨNG NHẬN
Với tư cách là một tiểu Ủy ban Giáo phẩm, ỦY BAN CHỨNG NHẬN sẽ phỏng
vấn và đề xuất cấp giấy ủy nhiệm. Ủy ban Giáo phẩm lập ra các chính sách cho
công việc của Ủy ban Chứng nhận để phản ánh các tiêu chuẩn về đức tin và
thực hành cho các nhà lãnh đạo được chứng nhận trong Giáo Hội và làm theo
các khuyến nghị từ Ủy ban Chứng nhận.

KRISANNE SWARTLEY
Doylestown
Chủ tịch Ủy ban Chứng nhận

ROSE BENDER COOK
Whitehall
Thành viên

TAMI GOOD
Swamp
Thành viên

MICHAEL HOWES
West Swamp
Thành viên

BRENDA OELSCHLAGER
Zion
Thành viên

ALDO SIAHAAN
Philadelphia Praise Center
Thành viên

ERTELL WHIGHAM
Norristown New Life
Thành viên

MARY NITZSCHE*
Perkasie
*Nhân viên chính thức thành viên không bỏ phiếu

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE

ỦY BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO
PHẨM GIÁO HỘI BÁO CÁO

2021

Các công việc được thực hiện từ tháng 12 năm 2020 - tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban Giáo phẩm bao gồm:

GIA HẠN GIẤY PHÉP BA NĂM CHO MỤC VỤ CỤ THỂ:
•

Michael Hedrick, cựu tuyên úy tại Penn Foundation

GIA HẠN CHO MỘT NĂM GIẤY PHÉP CHO MỤC VỤ CỤ THỂ:
•

Goesti Wijoyo, nhân viên truyền giáo Indonesia

GIA HẠN GIẤY PHÉP BA NĂM ĐỂ ĐƯỢC PHONG CHỨC:
•

Maria Hosler Byler, mục sư phụ trách về thanh niên và đào tạo gia đình tại Nhà thờ Mennonite Salford

PHÊ DUYỆT PHONG CHỨC CHO:
•
•
•

David Mansfield, mục sư của Vincent Mennonite
Steve McCloskey mục sư của Taftsville Chapel Mennonite Fellowship
Kyle Rodgers, mục sư của Truyền giáo và Thanh niên tại Nhà thờ Franconia Mennonite

ĐÃ PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP BA NĂM ĐỐI VỚI VIỆC PHONG CHỨC CHO:
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Villatoro, mục sư thanh niên tại Philadelphia Praise Center
Jaye Lindo, trưởng nhóm 7 Ways Home Fellowship
Angelia Susanto, phó mục sư của Natios Worship Center
Beth Davco, mục sư của Wellspring Church of Skippack
Brooke Martin, trưởng nhóm đào tạo trẻ, Giáo hội, Mosaic Mennonite
Benjamin Toussaint, mục sư chính của Solidarity and Harmony Church

CHẤP THUẬN THU LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN:
•

Tim Bentch, cựu mục sư của Nhà thờ Souderton Mennonite

ĐƯỢC CHẤP THUẬN THUYÊN CHUYỂN VÀO GIÁO HỘI MOSAIC:
•
•
•
•
•

David Greiser, mục sư chính của Nhà thờ Salford Mennonite, chuyển từ Giáo Hội Atlantic Coast
Roy Williams, mục sư của College Hill Mennonite, chuyển từ nguyên là Giáo Hội Southeast
Walter Crawford, phó mục sư của College Hill Mennonite, chuyển từ nguyên là Giáo Hội Southeast
Carl Walcott, mục sư của North Tampa Christian Fellowship, chuyển từ nguyên là Giáo Hội Southeast
Tomas Ramirez, mục sư của Iglesia Menonita Luz y Vida, chuyển từ nguyên la Giáo hội Southest.

ĐÃ ĐIỀU CHỈNH QUA HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG GIAO TRÁCH NHIỆM:
•
•
•

Ben Walter, cựu mục sư của Ripple
Duane Hershberger, cựu mục sư lâm thời của Upper Milford
Samuel Charles, cựu mục sư của Nhà thờ Solidarity và Harmony
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HÀNH ĐỘNG KHÁC:
•
•
•
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Đã chấp thuận sự thay đổi về ngày ghi trong hệ thống của Giáo Hội Mosaic đối với ngày xác nhận
Phong chức — ngày mà Ủy ban Giáo phẩm xác nhận và tổ chức Lễ phong chức — thay vì ngày Phong
chức. Ngày tổ chức sẽ tiếp tục được in trên giấy chứng nhận Phong chức.
Đã chấp thuận đề xuất về việc điều chỉnh lại các yêu cầu của khóa học Gateway hiện tại của chúng
tôi thành một chuỗi các lớp học định hướng thông qua Học viện Mosaic cho tất cả các nhà lãnh đạo
mới được chứng nhận, bất kể lịch sử chủng viện của họ.
Đã phê duyệt Quy trình đánh giá sửa đổi cho một nhà lãnh đạo được chứng nhận.

CÁC CHUYỂN ĐỔI MỤC SƯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roy Bender, cựu mục sư của Nhà thờ Mennonite Upper Milford, đã chuyển sang nghỉ hưu.
Paul Wikerd, cựu mục sư của Circle of Friends, đã chuyển sang nghỉ hưu.
Jay Moyer và Steve Wilburn, mục sư tại Covenant Community Fellowship, chuyển đổi vai trò của họ; Steve
trở thành mục sư chính và Jay, mục sư phụ.
Bronwyn Leister bắt đầu là Giám đốc Mục vụ Trẻ em và Helen Eastburn, Giám đốc Âm nhạc và Thờ
phượng tại Nhà thờ Franconia Mennonite.
Charlie Ness kết thúc sứ vụ của mình tại Nhà thờ Mennonite Perkiomenville và bắt đầu phục vụ với tư
cách là mục sư phụ tại Nhà thờ Towamencin Mennonite.
Karl McKinney bắt đầu và hoàn tất vai trò mục sư lâm thời tại Nhà thờ Rocky Ridge Mennonite.
Brenda Walter, mục sư của Fairfield Mennonite, được công nhận là một lãnh đạo.
Larry Moyer, cựu mục sư của Nhà thờ Rockhill Mennonite, đã nghỉ hưu.
Barbara Shisler, cựu mục sư của Nhà thờ Perkasie Mennonite, đã qua đời.
Rolando Zelaya bắt đầu làm mục sư gia đình và thanh niên tại Nhà thờ Mennonite Perkiomenville.
Tami Good kết thúc vai trò mục sư phụ tá tại Nhà thờ Swamp Mennonite.
Duane Hershberger kết thúc vai trò tạm thời của mình tại Upper Milford.
Samuel Charles kết thúc sứ vụ của mình tại Nhà thờ Solidarity and Harmony.
Larry Diener đã hoàn thành vai trò của mình tại Nhà thờ Franconia Mennonite và chuyển qua nghỉ hưu.
Jay Moyer đã hoàn thành vai trò của mình tại Covenant Community Fellowship và chuyển qua nghỉ hưu.
Lorene Derstine, cựu tuyên úy tại Grand View Health, đã chuyển qua nghỉ hưu.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỦY BAN CHO NĂM NAY:
•
•
•

Đã nhận được các khuyến nghị cho quy trình gia hạn chứng nhận năm 2021 từ Ủy ban Giải quyết Lạm
dụng, một tiểu Ủy ban Giáo phẩm.
Hoan nghênh Michael Howes (Nhà thờ Mennonite West Swamp) là thành viên của Ủy ban Chứng nhận.
Đã thảo luận về khả năng thay đổi quy trình Đánh giá năng lực lãnh đạo cho tất cả các lãnh đạo được
chứng nhận.

11

ỦY BAN TÀI CHÍNH
ỦY BAN TÀI CHÍNH chịu trách nhiệm cung cấp sự lãnh đạo có trách nhiệm về
các vấn đề tài chính liên quan đến giáo hội và tài sản và tài sản của giáo hội. Ủy
ban cũng phát triển ngân sách dựa trên khải tượng của Hội đồng Giáo Hội, để
Ban Chấp Giáo Hội phê duyệt.

CORY LONGACRE
Souderton
Chủ tịch Ủy ban Tài chính

JOHN GOSHOW
Blooming Glen
Thành viên

BARB RICE
Deep Run East
Thành viên

CHARLOTTE HUNSBERGER
Blooming Glen
Người phụ trách

CONRAD MARTIN
Blooming Glen
Nhân viên

SID RUTH
Souderton
Thành viên

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE

TƯỜNG TRÌNH TÀI
CHÁNH
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TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH CHO 2020-21

DOANH THU:
Quản lý Doanh thu của Giáo hội Mosaic Mennonite (Mosaic) đến từ hai nguồn chính, các hội chúng
giáo hội và thu nhập cho thuê từ các tài sản thuộc sở hữu của giáo hội (Trung tâm Souderton & Indian
Creek Road Farm), dưới hình thức trợ cấp cho ngân sách giáo hội.
•

Dâng hiến của Hội chúng - $ 401.803

•

Trợ cấp từ Tài sản - $ 450,000

•

Tất cả các nguồn doanh thu khác - $ 395,204

Xin lưu ý rằng các bất động sản được tặng (bao gồm trong Doanh thu khác) mà giáo hội nhận được
không được đưa vào ngân sách hoạt động, mà được chuyển vào quỹ đầu tư Tài nguyên của Mục vụ,
được sử dụng chủ yếu cho các Khoản tài trợ Hoạt động Truyền giáo. $14,553 quà tặng bất động sản đã
được nhận vào năm ngoái. Doanh thu khác cũng bao gồm các khoản đóng góp bị hạn chế như những
khoản đóng góp cho các Hoạt động Truyền giáo Mới, như được lưu ý bên dưới.

CÁC CHI PHÍ:
Chi phí được chia thành hai loại cơ bản, chi phí Chương trình hoặc Mục vụ và chi phí Dịch vụ hỗ trợ.
Tiêu chuẩn ngành cho tổ chức phi lợi nhuận tương ứng là 75% -25%, và năm ngoái, Mosaic đã cao hơn
tiêu chuẩn, tương ứng là 82% -18%.
•

Trợ cấp Hoạt động Truyền giáo (MOG) - 73.800 đô la. Năm ngoái, 18 MOG đã được giải ngân
cho các mục vụ và các hội thánh của Giáo Hội Mosaic
•
•
•
•

Nueva Vida Norristown New Life đã nhận được một khoản tài trợ cho mục vụ truyền giáo cho
cộng đồng của họ.
Salem Mennonite đã nhận được một khoản tài trợ cho qua hệ đối tác của họ với Quakertown
Community Center.
Lakeview đã nhận được một khoản tài trợ cho quan hệ đối tác Mục vụ với Whitehall Mennonite.
Nhiều muc vụ đã nhận được tài trợ để hỗ trợ các mục vụ của mình trong thời kỳ đại dịch tại
địa phương: Vietnamese Gospel, Praise Philadelphia, Homestead Mennonite, International
Worship, New Hope Fellowship (& RIMI), Perkiomenville Mennonite, Salford Mennonite, Plains
Mennonite, West Swamp Mennonite, CIEAMM-Mexico, và Mennonite World Conference.

•

Các Sáng kiến Truyền giáo Mới - $ 130,901. Các hoạt động này đã nhận được nguồn tài trợ hạn
chế của riêng họ, ví dụ. Shalom Mutual Aid Fund, Mosaic Institute.

•

Nhân viên Đi công tác- $ 23.447 (tìm thấy trong hầu hết các bộ phận chi phí). 44,7% chi phí này
dành cho các Mục sư Lãnh đạo đi công tác trong vai trò Mục vụ Lãnh đạo của họ.

•

Thời gian và phúc lợi của nhân viên (bao gồm cả nhân viên có hợp đồng, nhưng không phải
quản lý tài sản) - $ 648,956, được phân bổ cho hầu hết các bộ phận chi phí dựa trên hoạt động
của nhân viên. Con số này chiếm 69,0% tổng chi phí hoạt động của MMC năm ngoái, không
bao gồm tài trợ cho các sáng kiến truyền giáo mới được chỉ định.

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE
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CẬP NHẬT / HOẠT ĐỘNG 2020-21

Ủy ban Tài chính của Giáo Hội (CBFC) đã dành thời gian đáng kể trong mười hai tháng
qua để thảo luận về các vấn đề như:
1. kiểm tra các quỹ đầu tư khác nhau được giữ với Mennonite Foundation (quỹ tài
trợ của mục vụ và các hoạt động truyền giáo), Các khoản đầu tư được tổ chức
với SEI Investments (Quỹ dự trữ vốn thuộc tài sản FMC);
2. đảm bảo các hoạt động tài chính phù hợp với khải tượng và sứ mệnh của giáo
hội;
3. thảo luận về các ảnh hưởng tài chính đối với các vấn đề khác nhau liên quan
đến tài sản; và
4. xác định nhu cầu chu kỳ tiền mặt (số lượng và thời gian) cho cả giáo hội và tài
sản, bao gồm nhu cầu chi tiêu vốn trong tương lai của Souderton Center và
Indian Creek Road Farm và cách lập ngân sách cho việc này,
5. thực hiện việc tái cấu trúc các báo cáo tài chính để phù hợp với các ưu tiên và
nhấn mạnh chương trình từ việc sáp nhập Franconia và , Eastern District.
Các thành viên CBFC thường xuyên xem xét các báo cáo tài chính của MMC và cung
cấp báo cáo thường xuyên cho Ban Chấp Hành Giáo hội, đảm bảo giáo hội luôn nằm
trong ngân sách đặt ra và chu kỳ tiền mặt đầy đủ được duy trì.
Các thành viên CBFC đã dành một vài cuộc họp để phát triển ngân sách cho năm hiện
tại phù hợp với khải tượng và sứ mệnh của giáo hội. Họ cũng xem xét các xu hướng
khác nhau trong những năm gần đây để tìm manh mối cho tương lai.
Các thành viên CBFC cam kết đảm bảo rằng các nhân viên của giáo hội là những người
quản lý tốt các tài sản và nguồn tài nguyên đã giao phó cho MMC bởi hội chúng
giáo hội và người ủy nhiệm — rằng chúng đang được sử dụng một cách thích hợp và
phù hợp với khải tưởng và sứ mệnh của giáo hội . MMC lại nhận được một báo cáo
kiểm toán rõ ràng vào năm ngoái, xác minh rằng các quỹ và báo cáo có phù hợp với
các thông lệ kế toán tốt hay không. Để có báo cáo kiểm toán hoàn chỉnh cho năm
tài chính 2020-2021, hãy truy cập www.mosaicmennonites.org và xem trong phần
“RESOURCES”, sau đó nhấp vào “Stewardship” và sau đó nhấp vào “Conggregational
Treasurers information” và nhấp vào liên kết “Financial Audit Report” .

ỦY BAN QUỸ HƯU TRÍ MỤC SƯ
Ủy ban này, trực thuộc CBFC, đã nhóm họp một lần để xem xét nhu cầu tài chính của
những mục sư và vợ / chồng đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo hướng dẫn của Quỹ Hưu trí cấp
Mục sư. Quỹ này đã hỗ trợ một người. 7.825 đô la đã được phân phối trong trợ cấp hưu
trí trong năm qua. Các thành viên của ủy ban là: Marvin Anders (Salford) và John Goshow
(Blooming Glen).

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE
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CÁC TÀI SẢN FMC

GIÁM ĐỐC CÁC TÀI SẢN FMC: Glenn Nemath (Blooming Glen), Chủ tịch; Henry Longacre
(Swamp), Phó chủ tịch; Bryan Hunsberger (Souderton), Thư ký / Thủ quỹ; John Goshow
(Blooming Glen), đại diện Ủy ban Tài chính; Nhân viên: Conrad Martin
MỤC ĐÍCH: FMC Tài sản làm việc như một công ty nắm giữ các tài sản thuộc sở hữu của
Giáo hội Mosaic Mennonite và ban quản lý tài sản thay mặt cho Ban Chấp hành Giáo hội
quản lý tất cả các vấn đề tài sản thông qua CBFC.
Vào cuối năm tài chính này, FMC Properties sở hữu bất động sản như sau: Souderton
Shopping Center, với người thuê Care & Share Shoppes, Weaver, Reckner và Reinhart
Dental Associates (văn phòng Souderton), TriValley Primary Care (văn phòng Indian Creek),
và Nhà hàng ParmaJohn; Indian Creek Road farm, với những người thuê Living Hope Farm
và Indian Creek Foundation (nhà tập thể); Bethany House, một nhà linh mục do Centro de
Alabanza thuê; và hai tài sản nhà thờ: Nhà thờ Mennonite Whitehall và Bike & Sol (Nhà thờ
Peace Mennonite trước đây).

CẬP NHẬT / HOẠT ĐỘNG 2020-21:
Giám đốc FMC Properties đã thảo luận:
• The Souderton Shopping Center: hoãn thuê trong thời kỳ đại dịch năm 2020, mối quan
hệ với các doanh nghiệp lân cận, điều khoản cho thuê, và các sửa chữa & bảo trì cần
thiết khác nhau;
• The Indian Creek Road Farm: quan hệ với các trang trại lân cận, cải tạo trung tâm đón
khách ở Living Hope Farm, bao gồm hệ thống sưởi được nâng cấp, và hoãn thuê trong
thời gian đại dịch;
• Các tài sản nhà thờ thuộc sở hữu của giáo hội: sửa chữa mái nhà tại Whitehall
Mennonite;
• Các giám đốc tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai của the Souderton Shoping Center.

MOSAIC MENNONITE CONFERENCE
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TƯỜNG TRÌNH TÀI
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Mosaic
M
MC
ASSETS

Ja nu a r y 3 1 , 2 02 1
January 31, 2021
FMC
Properties
F MB MC
I nInter-company
ter- compa ny EEliminations
l i m i na t i o ns

CO NSO LI DATED

Current Assets:
Cash

$

466,741

$

330,907

$

797,648

Cash Held for Others

$

272,797

$

2,389

$

275,186

Accounts Receivable
Prepaid Expenses
Total Current Assets

$
12,398
$
13,966
$ 765,902

$
$
$

401
49,363
383,060

(4,684) $
$
(4,684) $

8,115
63,329
1,144,278

Mosaic
Property&&Equipment
Equipment
MMC Property

$

126,614

$ 3,546,910

$

3,673,524

$ 1,350,160
$ 57,425
$
$ 1,407,585
$ 2,300,101

$
912,477
$
97,500
$
55,014
$ 1,064,991
$ 4,994,961

$
(97,500) $
$
(97,500) $
(102,184) $

2,262,637
57,425
55,014
2,375,076
7,192,878

$
$
$
$

49,437
189,673
239,110

$
$
$
$

42,332
2,389
44,721

(4,684) $
$
$
(4,684) $

87,085
189,673
2,389
279,147

$ 195,400
$
$ 195,400
$ 434,510

$
$
$
$

44,721

(97,500) $
$
(97,500) $
(102,184) $

97,900
97,900
377,047

$
$
$

6,235,647
580,184

$
(102,184) $

6,815,831
7,192,878

$
$

Other Assets:
Investments
Long Term Receivables
Church Buildings
Total Other Assets
Tota l Assets

$
$
$

LI ABI LI TI ES & EQ UI TY

Current Liabilities:
Accounts Payable
Agency Funds
Other Current Liabilities
Total Current Liabilities

$

$

L-T Liabilities:
Loans Payable
Grants Payable
Total Long Term Liabilities
Total Liabilities

$
$
$

Equity:
Unrestricted
Temporary Restricted
Total Equity
Tota l Lia bilities & Equity

$ 1,285,407
$ 580,184

$ 4,950,240
$
-

$ 1,865,591
$ 2,300,101

$ 4,950,240
$ 4,994,961

$
$

NOTE: Audited Financial Reports are available for review at the Conference Center and at:
http://mosaicmennonites.org/wp-content/uploads/2021/08/1-31-2021-MMC-Financial-Statement.pdf
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TƯỜNG TRÌNH TÀI
CHÁNH
2 01 0-2 1 *
Act ual

2 02 0-2 1
Budg e t

RE VE N U E

Congregational Contributions

$401,803

$431,012

$15,787

$15,937

$73,800

$96,323

$9,496

$10,300

$161,941

$17,500

$127,578

$100

$6,602

$1,100

$450,000

$450,000

$1,247,007

$1,022,272

$58,638

$88,810

$428,723

$435,237

$15,222

$25,372

$108,029

$203,423

Conference-wide Ministries

$45,217

$46,741

Communications

$111,733

$41,805

$7,825

$0

$130,745

$0

$906,132

$841,388

$116,530

$91,118

$61,776

$58,273

$14,475

$14,211

$6,556

$17,040

$199,337

$180,642

$1,105,469

$1,022,030

N e t Re ve nue ove r E xpe nse s ((Mosaic
MMC ononly)
ly)

$ 1 4 1 ,5 3 8

$242

N e t Re ve nue ove r E xpe nse s ( FMC Pr ope r t i e s onl y )

$ 4 8,2 72

$ 2 ,83 7

Conference Related Ministries
Ministry Resource Funds
Other Sources
Investment Income
Miscellaneous Income
FMC Properties Contribution/Mgt Fee
Tot al Re ve nue , Gai ns & Ot he r S uppor t ((Mosaic)
MMC )
EX PEN SES
Pr og r am S e r vi ce s:

Credentialling Leaders
Leadership Equipping & Development
Young Leadership Cultivation
Regional Ministries

Ministers Retirement Fund Grants
New Missional Initiatives
Tot al Pr og r am S e r vi ce s
S uppor t i ng S e r vi ce s:

Conference Board & Executive Committee
Finance Committee
Depreciation
Tot al S uppor t i ng S e r vi ce s
Tot al E xpe nse s and Losse s ((Mosaic)
MMC )

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

FAITH CHAPEL
Faith Chapel là một hội thanh nhiều địa điểm đang xin gia
nhập Giáo Hội Mosaic vào năm 2021, trong sự chuyển
giao thành viên từ Giáo Hội Tây Nam Thái Bình Dương.
Hội thánh chủ yếu gồm những người nhập cư từ Nigeria
nhưng cũng bao gồm những người nhập cư từ Ghana,
Sierra Leone, Liberia, và các quốc gia Tây Phi khác, cũng
như người Mỹ gốc Phi.

3818 W Imperial Hwy
Inglewood, CA 90303
(Los Angeles Site)

Một trong những điểm mạnh của Faith Chapel là cam kết
nâng cao và trang bị cho các người lãnh đạo. Sử dụng
chiến lược “Tuyển dụng, Trang bị, Triển khai và Hỗ trợ”,
Faith Chapel thường xuyên cử các lãnh đạo khởi đầu các
mục vụ mới ở cả Châu Phi và Hoa Kỳ.
Nhà nguyện Đức tin sẽ mang đến cho Giáo Hội Mosaic
một cam kết nhiệt thành đối với một phúc âm toàn cầu
về sự giải cứu và hy vọng. Giáo Hội Mosaic sẽ mang đến
những chiến lược truyền giáo chắc chắn và có thời gian
thử nghiệm. Nó phải là một sự hợp tác vui vẻ.

Đọc toàn bộ hồ sơ bởi Jeff Wright
CÁC HỘI THÁNH MỚI

PEÑA DE HOREB
Peña de Horeb là một hội thánh nhỏ ở phía nam
Philadelphia, PA, bắt đầu hoạt động vào năm 2018. Khải
tượng của họ là đào tạo môn đồ và trở thành một gia đình,
nơi tất cả các thành viên thiết lập mối quan hệ sâu sắc với
Chúa Giê-su. Họ mong muốn trang bị cho các thành viên
để thực hiện Đại Mạng Lệnh ban trong một hội thánh mà
Chúa Giê-xu là đầu và chúng ta là thân thể của Ngài.

1160 South 9th St
Philadelphia, PA 19147

Peña de Horeb hiện có một tòa nhà ở số 11 và Đại lộ
Washington ở Philadelphia và tiếp tục được kết nối sâu
sắc với những người trên đường phố và những người bị
ruồng bỏ trong xã hội.

Đọc toàn bộ hồ sơ bởi Jennifer Svetlik

MỤC VỤ LIÊN HỆ GIÁO HỘI MỚI

DỰ ÁN MIDIAN
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Trụ sở tại West Side of Charleston, WV, Dự án Lãnh
đạo Midian tìm cách phát triển các người lãnh đạo
trong cộng đồng thông qua giáo dục, gia đình và hổ
trợ đức tin, được chú trọng trong các chương trình
liên quan đến thể thao, dành cho thanh niên từ 10
đến 25 tuổi.

711 Park Avenue
Charleston, WV 25302

Tên của Dự án Lãnh đạo Midian được lấy từ câu
chuyện của Moses, người đã tìm thấy sự hiếu khách
và nơi để phát triển tại Midian, trước khi bắt tay vào
sứ mệnh do Đức Chúa Trời giao cho. Đối với những
người trẻ, những người đang đấu tranh để vượt qua
những môi trường bị phá vỡ và thù địch, thể thao
là một “Midian” thiết yếu — một nơi để nghỉ ngơi,
trưởng thành, phát triển khả năng lãnh đạo và lắng
nghe Đức Chúa Trời.
Dự án Lảnh đạo Midian xin Giáo hội Mosaic dâng lời
cầu nguyện, đặc biệt là cho dự án xây dựng mới của
họ, là “sự thay đổi quan trọng cho khu phố của họ”,
cũng như khả năng lãnh đạo và sự kiên trì của những
người trẻ khi họ thực hiện bước tiếp theo mà Đức
Chúa Trời đang kêu gọi họ .

Đọc toàn bộ hồ sơ bởi Jennifer Svetlik

I G L E S I A PE Ñ A D E
HOREB
1160 SOUTH 9TH ST
P H I L A D E L P H I A , PA 1 9 1 47

FA I T H C H A PE L*
3 8 1 8 W I M P E R I A L HW Y
I N G L E WO O D, C A 9 03 03
*M U LT I-S I T E CO N G R EG AT I O N

MIDIAN LEADERSHIP
PR OJ E C T
7 1 1 PA R K AV E N U E
C H A R L E S TO N, W V 2 5 3 02
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MỤC VỤ LIÊN HỆ GIÁO HỘI
DANH MỤC
BETHANY
BIRCHES CAMP
B E T H A N Y B I R C H E S.O R G

Sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi là giúp những
người trẻ tuổi phát triển mối quan hệ của họ với
Đức Chúa Trời bằng cách cung cấp cho họ trải
nghiệm cắm trại lấy Đấng Christ làm trung tâm
trong một môi trường tự nhiên và nuôi dưỡng.

B I KE & S O L
B I KE A N D S O L .CO M

Sứ mệnh của Bike & Sol là xây dựng cộng đồng
bằng cách hỗ trợ mọi người tận hưởng niềm vui
khi đi xe đạp thông qua dịch vụ, giáo dục và dành
thời gian cho nhau.

CAMP
M E N-O-L A N

M E N O L A N.O R G

Trại Men-O-Lan tồn tại để thúc đẩy sự thay đổi
cuộc sống thông qua Đấng Christ. Trại tọa lạc trên
180 mẫu đất có nhiều cây cối ở Quận Upper
Bucks, PA. Cơ sở vật chất của trại bao gồm, cabin,
nhà nghỉ kiểu ký túc xá, nhà nhỏ kiểu nông thôn,
phòng họp và nhà ăn của chúng tôi.

CARE & SHARE

C A R E A N D S H A R E S H O P P E S.O R G

Care & Share Thrift Shoppe bắt đầu vào năm 1975
và hiện bao gồm 5 cửa hàng khác nhau ở Souderton, PA và trên eBay. Nó là một phần của Mạng
lưới Cửa hàng Tiết kiệm của Mennonite Central
Committee, một nhóm cửa hàng hai quốc gia hỗ
trợ sứ mệnh của Mennonite Central Committee.

THE CIT Y SCHOOL
C I T Y S C H O O L .O R G

City School là một trường Cơ đốc từ Mẫu giáo
đến lớp 12 ở trung tâm Philadelphia, PA. Phục
vụ hơn 350 học sinh, trường cam kết giáo dục
vượt qua ranh giới kinh tế xã hội và văn hóa để
phát triển các học sinh lãnh đạo.

CO M M U N I T Y AT R O C KH I L L
CO M M U N I T YAT R O C KH I L L .O R G

Cộng đồng tại Rockhill, nằm ở Quận Bucks, PA, là
một Cộng đồng Kế hoạch Cuộc sống cung cấp
nhiều cấp độ chăm sóc ưu tiên sự độc lập và cuộc
sống đầy cảm hứng. Cộng đồng xây dựng cuộc
sống có ý nghĩa và mục đích, khuyến khích nhau
phát triển trí tuệ và tinh thần, thể chất và tình cảm.

C R O S S R OA D S
CO M M U N I T Y C E N T E R
C R O S S R OA D S P H I L LY.O R G

Thông qua các chương trình dành cho trẻ em và
thanh thiếu niên, mục vụ nhà tù, chương trình
mùa hè và các chương trình gia đình (bao gồm
phân phát thực phẩm, sửa chữa nhà cửa và các
lớp học may), Trung tâm Cộng đồng Crossroad
truyền bá Phúc âm, môn đồ và thể hiện Phúc âm
bằng lời nói và hành động cho người dân của cộng
đồng Fairhill (của Philadelphia) và hơn thế nữa.

D E LVA L M E DA
M E DA .O R G

MEDA Delaware Valley là một trung tâm địa
phương (chương) cho các Hiệp hội Phát triển
Kinh tế Mennonite, một tổ chức phát triển kinh
tế quốc tế tạo ra các giải pháp kinh doanh cho
vấn đề nghèo đói. Nhóm gặp gỡ thường xuyên
để kết nối và thảo luận về sự giao nhau giữa đức
tin và công việc.

DOCK MENNONITE
AC A D E MY

D O C KH S.O R G

Học viện Dock cung cấp cho học sinh từ thời
thơ ấu đến lớp 12 một nền giáo dục
A-na-bap-tít cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa
đức tin và học tập để dạy học sinh trở thành
những người suy nghĩ tự tin, sống có mục đích.

E A S T E R N PA M D S
M D S. M E N N O N I T E .N E T

Mennonite Disaster Service (MDS) là một mạng
lưới tình nguyện viên của các nhà thờ
A-na-bap-tít nhằm đáp lại tình yêu thương của
Cơ đốc nhân đối với những người bị ảnh hưởng
bởi thiên tai ở Canada và Hoa Kỳ. Trong khi trọng
tâm chính là dọn dẹp, sửa chữa và xây dựng lại
nhà cửa, dịch vụ này liên quan đến cuộc sống và
chăm sóc hy vọng, niềm tin và sự trọn vẹn.

FREDERICK LIVING

F R E D E R I C KL I V I N G.O R G

Frederick Living là một cộng đồng hưu trí được
chăm sóc liên tục phi lợi nhuận nằm ở Quận
Montgomery ở đông nam Pennsylvania.

G E R M A N TOWN
MENNONITE
H I S TO R I C T R U S T
M E E T I N G H O U S E .I N F O

Nhiệm vụ của Tổ chức Germantown Mennonite
địa điểm lich sử là bảo vệ và duy trì Nhà họp
Mennonite Germantown năm 1770, một biểu
tượng quan trọng của khu định cư Mennonite lâu
dài đầu tiên ở Bắc Mỹ, đồng thời giải thích và chia
sẻ lịch sử, đức tin và nhân chứng của Mennonites
ở Germantown từ năm 1683 đến hiện tại.
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H E A LT H Y N I Ñ O S
HONDURAS
H E A LT H Y N I N O S.O R G

Healthy Niños Honduras tập trung vào việc giúp
đỡ trẻ em bị suy dinh dưỡng và gia đình của
chúng, đặc biệt là ở khu vực San Francisco de
Yojoa, khu vực Cortes của Honduras. Các Chương
trình Sinh tồn của Trẻ em bao gồm Trung tâm Dinh
dưỡng, các chương trình tẩy giun, các đội y tế &
xây dựng, và giáo dục cộng đồng.

INDIAN CREEK
F O U N DAT I O N
I N D C R E E K .O R G

Trong hơn 40 năm, Quỹ Indian Creek đã phục vụ
trẻ em và người lớn ở khu vực Bucks và Montgomery (PA) và người lớn bị khuyết tật về trí tuệ
và phát triển.

LIBERT Y MINISTRIES

P E AC E F U L L I V I N G
P E AC E F U L L I V I N G.O R G

Sống Bình an tạo ra sự thân thuộc cho những
người khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển
trong một cộng đồng thân thiện. Chúng tôi cung
cấp dịch vụ cho gần 200 người và gia đình của họ
thông qua Dịch vụ Khu dân cư, Chương trình Ban
ngày và Dịch vụ Gia đình tại các quận Montgomery, Bucks và Delaware của PA.

PENN
F O U N DAT I O N

P E N N F O U N DAT I O N.O R G

Penn Foundation cố gắng cung cấp các chương
trình điều trị và phòng ngừa nghiện và sức khỏe
tâm thần chất lượng cao, sáng tạo, dựa trên bằng
chứng cho cộng đồng của chúng ta. Với trụ sở
chính tại Sellersville, PA, Penn Foundation phục vụ
hơn 20,000 trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn
mỗi năm với dịch vụ chăm sóc toàn diện.

L I B E R T YM I N I S T R I E S.U S

Mục vụ Liberty tồn tại để phục vụ những phạm
nhân trong tù và những cựu phạm nhân trong
cộng đồng bằng cách thể hiện tình yêu thương
của Đức Chúa Trời, hỗ trợ thiết thực và ủng hộ các
tiêu chuẩn công lý Kinh thánh.

LIVING BRANCHES
L I V I N G B R A N C H E S.O R G

Living Branches là một hệ thống phi lợi nhuận của
các cộng đồng sống hưu trí và nhà ở giá cả phải
chăng nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng, làm
phong phú thêm cuộc sống tại ba cơ sở ở đông
nam Pennsylvania. Tổ chức sử dụng hơn 600
thành viên trong nhóm và cung cấp nhiều loại hình
nhà ở, dịch vụ hỗ trợ, và các hoạt động thu hút
hơn 1.350 cư dân.

M CC M R C
HARLEYSVILLE
M CC-H A R L E Y S V I L L E .O R G

Trung tâm Nguồn lực Vật chất (MRC) của Harleysville làm việc cùng với Ủy ban Trung ương Mennonite (MCC) để chia sẻ tình yêu thương của Đức
Chúa Trời với những người đang chịu cảnh nghèo
đói, áp bức, thảm họa và chiến tranh qua việc cung
cấp các nguồn vật chất như chăn bông, trường học
và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân.

M E N N O N I T E H I S TO R I A N S
OF EASTERN
P E N N S Y LVA N I A ( M H E P )

Q UA KE R TOWN
CHRISTIAN SCHOOL
Q UA KE R TOWN C H R I S T I A N.O R G

Trường Cơ đốc Quakertown trang bị cho học sinh
khả năng lãnh đạo thông qua một nền giáo dục
đặc biệt trong một nền văn hóa nhấn mạnh đến
tình yêu giống như Đấng Christ, xây dựng hòa
bình và phục vụ. Trong gần 70 năm, Trường Cơ
đốc Quakertown đã hợp tác với các gia đình để
cung cấp cho các học sinh trẻ nền tảng mà họ cần
để phát triển về mặt học tập, xã hội và tinh thần.

RIPPLE
CO M M U N I T Y I N C
R I P P L ECO M M U N I T Y I N C .O R G

Được thành lập vào năm 2015, các chương trình
của Cộng đồng Ripple Inc phục vụ hơn 150 cư
dân Allentown, bao gồm những người vô gia cư
hoặc không ổn định về nhà ở, những người bị cô
lập về mặt xã hội, những người sống với tiền sử
chấn thương và bệnh tâm thần đáng kể và những
người lao động nghèo. Đối với những người hàng
xóm của chúng tôi đang sống với những thách
thức như thế này, Cộng đồng Ripple Inc là một
nguồn của tình bạn, sự hỗ trợ và cộng đồng.

S P R U C E L A KE
R E T R E AT
S P R U C E L A KE .O R G

M E N N O N I T E H E R I TAG E C E N T E R
M H E P.O R G

Hồ Spruce là một trung tâm và trại ẩn dật của Cơ
đốc nhân, tọa lạc trên diện tích hơn 888 mẫu Anh
ở Dãy núi Pocono. Thông qua các trại thanh niên,
các chương trình Sinh hoạt Phiêu lưu, các hội họp
gia đình, các chương trình Giáo dục Ngoài trời và
các khóa tu tại nhà thờ hoặc hội nghị, mọi người
có thể khám phá thiên nhiên và tang thêm đức tin
của mình tại Hồ Spruce.

P E AC E
P R O C L A M AT I O N
MINISTRIES
I N T E R N AT I O N A L

TA P R O OT G A P Y E A R

Nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục, truyền cảm
hứng và làm chứng cho nhà thờ và cộng đồng
bằng cách thu thập, bảo tồn và chia sẻ câu chuyện
về A-na-báp-tít / Mennonite. Chúng tôi lưu giữ hồ
sơ của các cộng đồng Mennonite ở Đông PA,
những người bắt đầu nhập cư vào năm 1683.

P PM I N T L .O R G

Mục đích chính của Mục vụ Tuyên bố Hòa bình
Quốc Tế, Inc. (PPMI) là giúp người dân ở Ấn Độ
và Hoa Kỳ trải nghiệm mối quan hệ với Chúa
Giê-su Christ, Hoàng tử của Hòa bình, để nhìn
thấy ánh sáng thực sự của Ngài và biết cuộc sống
của Ngài ban cho.

TA P R O OTG A P Y E A R.CO M

Taproot Gap Year là một cuộc hành trình khám phá
đức tin và bản sắc đầy phiêu lưu khi những người
trẻ (17-22 tuổi) được hướng dẫn qua quá trình hòa
mình sâu sắc vào văn hóa và học hỏi kinh nghiệm
ở Philadelphia và Indonesia. Các chương trình kéo
dài 4 tháng hoặc 9 tháng.
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MOSAIC MENNONITE CONFERENCE

BIÊN BẢN HỘI
NGHỊ NĂM 2020
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NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2020

Do đại dịch COVID-19, Đại hội được tổ chức thông qua Zoom. Có 132 đại biểu tham gia Hội ảo và 42
khách mời.
Ken Burkholder, người điều hành Hội nghị, đã mở đầu bằng lời chào mừng đến với Hội nghị toàn thể
Mosaic Mennonite Conference đầu tiên. Burkholder nhấn mạnh chủ đề của hội: Trên đất cũng như thiên
đường, dựa trên Lời cầu nguyện của Chúa và cảm ơn vì đã hào phóng đóng góp cho Quỹ Shalom, các hội
giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và phản ứng sáng tạo trước những thách thức của đại dịch.
Bộ trưởng Điều hành, Steve Kriss, tham gia hầu như từ Nhà thờ Luz y Vida ở Orlando, FL, chào mừng các
thành viên từ ban lãnh đạo Nhà thờ Mennonite Hoa Kỳ (MC Hoa Kỳ) đã tham dự. Glen Guyton, Giám đốc
Điều hành của MC Hoa Kỳ, đã mở rộng một video chào mừng. Bộ trưởng Lãnh đạo Scott Roth đã đưa ra
một số chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn cho cuộc họp Hội đồng ảo.

HÀNH ĐỘNG: Biên bản Đại hội năm 2019 đã được khẳng định (107 có, 0 không).
Mike Spinelli thuộc giáo đoàn Perkiomenville đã chia sẻ kế hoạch ra mắt Viện Mosaic, một trường phái
lãnh đạo theo phái Anabaptist dựa trên Hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo giáo dân và có uy tín trong các
giáo đoàn, mục vụ và hơn thế nữa của Mosaic. Giải thưởng Hành trình Everence sau đó đã được trao cho
David Yoder của giáo đoàn Salford (Harleysville, PA) bởi Randy Nyce của Everence. Giải thưởng tôn vinh
cuộc đời quản lý của Yoder.
Angela Moyer Walter, trợ lý điều hành viên và chủ tịch ủy ban đề cử, đã đưa ra một bản cập nhật. Mục
đích của ủy ban đề cử là để kiểm tra và phân biệt các thành viên mới cho tất cả các vị trí trong hội đồng /
ủy ban Hội nghị và để đảm bảo vai trò của ủy ban được cân bằng trên toàn bộ Hội nghị. Bất kỳ ai cũng có
thể gửi đề cử cho một trong các thành viên ủy ban bất kỳ lúc nào [các thành viên ủy ban được liệt kê trên
trang web của Hội nghị]. Với sự hình thành của Hội nghị Mosaic năm ngoái, hai ủy ban mới bổ sung đã
được thành lập: Ủy ban các Bộ liên quan đến Hội nghị và Ủy ban liên văn hóa.
Burkholder giải thích rằng Hội đồng Hội nghị đã được giao nhiệm vụ để nêu rõ sứ mệnh và các giá trị của
Hội nghị mới. Hội đồng Hội nghị đã trình bày các tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh để các đại biểu đóng
góp ý kiến.

TUYÊN BỐ TẦM NHÌN ĐỀ XUẤT:
Thể hiện tình yêu hòa giải của Chúa Giê-xu trong thế giới tươi đẹp và tan vỡ
của chúng ta.
TUYÊN BỐ SỨ MỆNH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:
Mosaic là một cộng đồng tôn vinh và mở rộng ân điển, công lý và hòa bình
của Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta định
hình mối quan hệ của mình và làm việc xung quanh các ưu tiên của nhiệm vụ,
liên văn hóa và giáo dục.

Các nhóm nhỏ được thành lập để thảo luận về các tuyên bố được đề xuất và gửi phản hồi
bằng văn bản. Sau cuộc thảo luận, Burkholder đã mời một vài nhóm được chọn ngẫu nhiên để
chia sẻ báo cáo; các câu trả lời bao gồm sự ủng hộ chung cho các tuyên bố về tầm nhìn / sứ
mệnh với một vài mối quan tâm, mong muốn học hỏi thêm về cách sống với các tuyên bố và
lòng biết ơn về những cách họ cho phép hội thánh giải quyết các nhu cầu thể chất và xã hội
trong khi chia sẻ phúc âm.
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Kriss đã giới thiệu tám hội thánh ở Florida đang tham gia Hội nghị Mosaic. Marco Güete, bộ
trưởng lãnh đạo của các hội thánh Florida, đã gửi lời chào và chúc lành. Đại diện của mỗi
trong số 8 hội thánh mới (Roy Williams, Secundino Casas-Martinez, Tomas Ramirez, Isaac
Rivera, José Andres Mendoza, Lydia de Jesus, Carl Walcott và Drane Reynolds) đã mô tả ngắn
gọn về hội thánh của họ và gửi lời chào mừng.

HOẠT ĐỘNG: Nhà thờ College Hill Mennonite (Tampa, FL), Iglesia Menonita
Shalom (Tampa, FL), Iglesia Menonita Luz y Vida (Orlando, FL), Iglesia
Seguidores de Cristo (Sarasota, FL), Iglesia Encuentro Renovación (Miami,
FL) , Iglesia Menonita Luz y Verdad (Lakeland, FL), North Tampa Christian
Fellowship (Tampa, FL), và Homestead Mennonite Church (Homestead, FL)
đã được hoan nghênh trở thành thành viên của Mosaic Conference (107 có,
0 không).
Marta Castillo, Bộ trưởng Lãnh đạo, đã dẫn đầu Hội đồng trong lời chúc phúc từ Cô-lô-se 1
cho các nhà thờ ở Florida, đón nhận họ với sự khẳng định và vui mừng.
Burkholder bày tỏ lòng biết ơn đối với ủy ban Hội nghị và Merlin Hartman (giáo đoàn
Franconia [PA]) vì những năm tháng phục vụ trong hội đồng Hội nghị Franconia và Mosaic.
Sau đó Burkholder đã mời mọi người tham gia buổi thờ phượng trên toàn Hội nghị vào ngày
hôm sau. Buổi họp Hội được kết thúc với bài hát “Tôi Đã Quyết Định Theo Chúa Giê-su”.

Kính gửi,
Sue Conrad Howes
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Chương trình nghị
sự năm 2021
1. TẬP HỢP
2. LỜI CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU TỪ MCUSA
3. TỈNH NGUYỆN
4. CHÀO MỪNG CÁC HỘI THÁNH MỚI VÀ CÁC MỤC VỤ LIÊN HỆ ĐẾN
GIÁO HỘI
5. CHÀO MỪNG CÁC LÃNH ĐẠO MỚI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
6. VINH DANH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU
7. VINH DANH CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐẬU
8. NGHỈ GIẢI LAO
9. SỐNG TRONG HY VỌNG VÀ ƯỚC MƠ VỀ KHẢI TƯỢNG, SỨ MỆNH
VÀ ƯU TIÊN CỦA MOSAIC
10.

KẾT THÚC

Buổi thờ phượng trong toàn Giáo hội sẽ được phát trực tiếp vào tối nay lúc 7 giờ tối
EST / 4 giờ chiều theo giờ PST. Nhấp vào đây để tìm nhóm xem trong khu vực của
bạn hoặc xem tại nhà từ trang Facebook / kênh YouTube của Mosaic.

