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LISTENING TASK FORCE

On July 18, the Mosaic Conference Board moved to form a task force to lead a
listening process and review of the Conference’s relationships with Mennonite
Church USA (MC USA). Nominations for the task force were gathered from across
the Conference. The task force shared an overview of what they heard in their
conversations with Mosaic congregations and CRMs and provided guidance for the
Board in designing a path forward.

MARIA HOSLER BYLER

HERMAN SAGASTUME

EDEN STRUNK
Ambler

College Hill
Mosaic Board Member

NATHAN GOOD

JENNY FUJITA

JEFF WRIGHT

SONYA STAUFFER KURTZ

ALDO SIAHAAN

MIKE DERSTINE

Salford

Swamp

Perkiomenville
Mosaic Board Member

Upper Milford

Philadelphia Praise Center
Mosaic Staff

Blooming Glen
Mosaic Staff

Plains

ROY WILLIAMS

Zion

MOSAIC LISTENING TASK FORCE

RECOMMENDATIONS
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FOR THE CONFERENCE BOARD

1. Fast and pray. Organize widespread continuous fasting and praying so that we can discern, yield to
the Holy Spirit, record revelations, and increasingly rest in God together.
2. Discern. Divided votes won’t help us find a way together, as evidenced by what happened in Kansas
City. Agree to make decisions in a different way, which may take longer. This document is a step
forward toward this way of connective discernment.
3. Walk together. Corporately lament and grieve knowing there will be losses for Mosaic, regardless
of how Mosaic proceeds, yet affirm that how we move forward is as or more important than what
our decisions are. Commit to walking with one another with honor and grace in our relationships
with MCUSA and congregations that are staying, going, or discerning whether their vision aligns
with Mosaic, etc. We shouldn’t learn about losses from news items after a congregation has left. Use
reconciling resources (like Peaceful Practices) to assist this process.
4. Clarify. Create a FAQ handout for the Delegate Assembly to clarify specific facts about polity and
resources like the Corinthian Plan, MennoMedia, nonbinding resolutions, pastors being forced to
perform same-sex weddings or not, that congregations are members of Mosaic, while Mosaic is a
member of MCUSA, etc. Clarify the implications of the resolutions.
5. Focus on what unites us. Acknowledge that our views on sexuality are not what bind us together.
Mosaic is united through our Jesus-centeredness, mission, and vision, and relationships. Our
commonalities can guide us to make decisions in a different way than how MCUSA has made
decisions.
6. Build relationships across differences. Acknowledge with honor and grace the multiple storylines/
narratives we’ve heard about Mosaic’s relationships with MCUSA so that we all understand how
complex our issues (and we) are as a family. Commit to finding ways to know each other better,
practice interdependence with one another, learn from one another, share power, and lean into the
discomfort and joy of becoming intercultural. Find ways to explore our theology together through
our common Anabaptist/Jesus-centered hermeneutical lens. Assure wide engagement in our
relational efforts, beyond Leadership Ministers.
7. Communicate with MCUSA. Communicate our concerns to MCUSA clearly through a public letter
(e.g., the damage caused by poor decision-making models and bad processes, the marginalization
of immigrant groups and people of color in Kansas City, the alienation of persons who hold to our
Confession of Faith, etc.), and ask for what we want/need from MCUSA (e.g., a step toward “marriage
counseling” before we decide to “divorce”). This could involve negotiating more membership
alternatives for congregations and CRMs with Mosaic, as well as for Mosaic with MCUSA, (e.g., staying
provisionally, leaving provisionally, etc.)
8. Plan. Begin a deeply relational strategic planning process to maximize what has been learned, lean
into our commonalities, and as much as possible, relate across our differences as we find clarity.
Involve our entire priesthood of believers and engage with our constituency. Grow connections
throughout the Anabaptist world, including with seminaries, organizations, and agencies, etc. A
decision about Mosaic’s relationships with MCUSA could emerge out of this strategic planning
process.
9. Rollout. Deliver these recommendations in direct and personal ways prior to Nov. 5.
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BAN QUẢN TRỊ GIÁO HỘI

BAN QUẢN TRỊ GIÁO HỘI giám sát hoạt động kinh doanh của giáo hội, bao
gồm các ủy ban giáo hội và lập kế hoạch chiến lược để đảm bảo rằng giáo hội
duy trì sự phù hợp với khải tượng của mình và đi theo sự dẫn dắt của Thánh
Linh trong các lĩnh vực tăng trưởng và thay đổi.

KEN BURKHOLDER
Moderator
Souderton

ANGELA MOYER WALTER

STEVE KRISS

Assistant Moderator
Ripple

Executive Minister
Philadelphia Praise Center

CORY LONGACRE

KIRON MATETI

JIM MUSSELMAN

YVONNE PLATTS

HERMAN SAGATSUME

RODGER SCHMELL

Finance Committee Chair
Souderton

Member-at-large
Nueva Vida Norristown New Life

Member-at-large
Plains

CRM Committee Chair
Perkiomenville

Member-at-large
Zion

Member-at-large
Deep Run West

GWEN GROFF
Member-at-large
Bethany

JANET PANNING

Ministerial Committee Chair
Plains

ROY WILLIAMS

Intercultural Committee Chair
College Hill
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ỦY BAN ĐIỀU CHẤP HÀNH

ỦY BAN ĐIỀU CHẤP HÀNH làm việc thay mặt cho Ban quản trị giữa các cuộc họp
và cũng xem xét và cấp phê duyệt cho các đề xuất Tài trợ Hoạt động Truyền giáo.

KEN BURKHOLDER
Moderator
Souderton

ANGELA MOYER WALTER
Assistant Moderator
Ripple

YVONNE PLATTS

Member-at-large
Nueva Vida Norristown New Life

CORY LONGACRE
Finance Committee Chair
Souderton

STEVE KRISS

Executive Minister
Philadelphia Praise Center

JIM MUSSELMAN

MARY NITZSCHE
Leadership Minister
Perkasie

Member-at-large
Zion
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GIÁO HỘI MENNONITE ĐA CHƯNG TỘC

Báo cáo của Hội Đồng Giáo Hội - 2022
Năm 2022 là một năm hoạt động, và đôi khi là một năm đầy thử thách đối với Ban quản trị Mosaic! Tôi rất
biết ơn những hiểu biết sâu sắc, sự khôn ngoan và cam kết của các thành viên trong Ban quản trị của chúng
tôi. Chúng tôi đã nghe rất nhiều lời chứng về công việc của Đức Chúa Trời giữa chúng tôi và chúng tôi đã giải
quyết một số vấn đề khó khăn trong năm nay. Những tình nguyện viên này đã đầu tư đáng kể cho sự cầu
nguyện, thời gian và năng lượng, cũng như thể hiện sự sẵn sàng trò chuyện những khó khăn với nhau. Xin
hãy cảm ơn họ. Chúng tôi họp với đầy đủ cách mỗi tháng, trong khi Ủy ban điều hành họp hàng tháng.
Thay mặt toàn thể Ban Quản trị, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Steve Kriss (Hội trưởng Điều
hành), Marta Castillo ( Phó trưởng ban Điều hành), cũng như toàn thể nhân viên giáo hội, những người đã
cầu nguyện và chăm chỉ thực hiện khải tượng và sứ mệnh của giáo hội. Chúng tôi may mắn có một đội ngũ
thành viên tài năng và tận tâm, những người cũng đã phải vượt qua những cơn bão mà chúng tôi đang gặp
phải với tư cách là một cộng đồng giáo hội.
Một số điểm nổi bật cũng như những hoàn cảnh khó khăn mà Ban quản trị và Ủy Ban điều hành đã dàn xếp
cho đến nay vào năm 2022 bao gồm:
•

Xác nhận và phê duyệt đề xuất từ Nhóm lập kế hoạch hội đồng để định hình lại cấu trúc của hội
đồng giáo hội, chuyển từ kế hoạch tổ chức các cuộc họp khu vực sang một cuộc họp mặt trực tiếp
cho tất cả những người tham gia. Thảo luận và khẳng định chủ đề cho Giáo hội mùa thu sắp tới:
“Chesed: Đức Chúa Trời không đổi, vững vàng, trung thành”, dựa trên Thi thiên 116-117.

•

Phê duyệt ngân sách giáo hội 2022-23 được đề xuất và chấp nhận / phê duyệt báo cáo kiểm toán
2021-22

•

Nghe báo cáo từ nhân viên giáo hội và các người lãnh đạo khác, về nhiều ý kiến giáo hội xoay quanh
ba ưu tiên của chúng tôi là truyền giáo, đào tạo và liên văn hóa.

•

Dành thời gian đáng kể để tham gia các nghị quyết tại hội họp đặc biệt của Mennonite Chủch USA
ở Thành phố Kansas. Để chuẩn bị cho cuộc hợp các đại biểu giáo hội và hội thánh, Ban quản trị và
nhân viên đã lên kế hoạch và giúp lãnh đạo, ba buổi họp mặt về đức tin và đời sống cho các người
lãnh đạo chấp nhận, hai buổi trang bị với Jon Carlson từ MC USA, và một số hội thảo về giao tiếp lành
mạnh và xung đột. Post- Kansas City, Ban quản trị và nhân viên đã lên kế hoạch và giúp lãnh đạo bốn
buổi lắng nghe cho các đại biểu của Giáo hội Mosaic để nghe và trò chuyện với các đại biểu có mặt
trong KC. Ban quản trị và nhân viên điều hành đã nhận được rất nhiều thư từ các mục sư và hội thánh
với những câu hỏi, thắc mắc, và khuyến nghị cho các bước tiếp theo sau khi thông qua các nghị
quyết của toàn giáo hội. Những bức thư này đã đại diện cho nhiều quan điểm trong cộng đồng giáo
hội của chúng ta. Ban quản trị gần đây đã chỉ định một nhóm phụ trách, bao gồm mười người, để
dẫn dắt quá trình lắng nghe và đánh giá mối quan hệ của chúng ta với MC USA. Giáo hội hiện cũng
đang tham gia vào một sáng kiến về cầu nguyện lắng nghe toàn giáo hội, với sự lãnh đạo từ nhóm
cầu nguyện Mosaic của chúng ta.

•

Phê duyệt nhiều hoạt động truyền giáo và tài trợ mở mang hội thánh (Ủy ban điều hành) để tài trợ
cho nhiều mục vụ nhằm mở rộng công việc vương quốc của Đức Chúa Trời. Các nguyên tắc chỉ đạo
đã được phê duyệt cho New Community Initiative Fund (mở hội thánh).
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•

Chấp nhận quyết định của Ủy ban Giáo phẩm không buộc tội một người lãnh đạo được ủy quyền
có hành vi sai trái với mục vụ , đồng thời kêu gọi Ủy ban Giám mục xem xét chính sách giáo hội liên
quan đến việc giữ các chứng chỉ mục sư cho các Mục vụ Liên hệ Giáo hội (CRM).

•

Xác nhận Roy Williams là người điều hành trợ lý tiếp theo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

•

Chấp thuận sử dụng số tiền còn lại của Quỹ Shalom cho các dịch vụ dịch thuật của Giáo hội
Mennonite Thế giới.

•

Cho phép bán tài sản trên Phố Emily ở Philadelphia từ Ban Truyền giáo và Tổ chức từ thiện Franconia
Mennonite cho Centro de Alabanza.

•

Nghe thông tin cập nhật về các hội thánh và các CRM tìm hiểu về việc tham gia vào giáo hội của
chúng ta.

Trân trọng đệ trình,
Ken Burkholder, Người điều hành
Tháng 8 năm 2022
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MOSAIC BOARD UPDATES:
KRIS WINT, Lead Pastor of Finland congregation (Pennsburg, PA), has served as a memberat-large on the Mosaic Board since 2016. Wint resigned from the Board, effective September
30, 2022, as a result of Finland’s vote to the leave the Conference. Mosaic’s Nominating
Committee is working to fill Wint’s position on the Board and will not have a nomination
prepared in time for the November 5 Assembly.
FOR AFFIRMATION VOTE BY THE ASSEMBLY DELEGATES:

AN G ELA MOYER WALTER
CO N F E RE NC E MO D E RATO R

The Moderator serves for three years in this role, beginning January 1.
Angela Moyer Walter grew up in the former Rockhill congregation (Telford,
PA) where she eventually was called into her first pastoral role to work
with youth. She is a bi-vocational pastor now at Ripple congregation in
Allentown, PA, where she serves with a diverse team. She previously served
as part of the Franconia Conference Board. Angela works with children in
her role as an occupational therapist and speaks Spanish. She has deep
roots in and broad connections across the Mosaic Conference community.
She is married to Ben, and they live together in center city Allentown.

ROY W ILLI AMS

CO N F E RE NC E MO D E RATO R-E LEC T
The moderator-elect serves as Assistant Moderator for three years, ascending to
the Moderator role for a successive three years.
Roy Williams is set to retire from his nearly 30-year role as pastor at College
Hill Mennonite Church in Tampa (FL). Roy has served broadly in roles across
the Mennonite church and is currently finishing up a term on the board of
Mennonite Education Agency. He has been part of the Mosaic Conference
Board as Chair of the Conference’s Intercultural Committee. Roy has a
background in banking and extensive experience in urban ministry. Born
in Jamaica, Roy is married to Ruth and has two adult children and three
grandchildren. They live outside of Tampa, FL.
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Building upon the excellent work and recommendations of the Listening Task Force, we developed the
following document, “A Pathway Toward Shaping Our Future Together for Mosaic Mennonite Conference
Delegates.” This document has received Mosaic staff input and has been affirmed by the Board.
We invite your prayerful reflection on these recommendations in the coming weeks leading up to Assembly,
where there will be opportunity for further discernment, discussion, and affirmation. May the Holy Spirit
continue to guide us, together, toward God’s desired future for our conference.
- Ken Burkholder, Moderator

A PATHWAY TOWARD SHAPING OUR FUTURE TOGETHER
FOR MOSAIC MENNONITE CONFERENCE DELEGATES:

Now, all glory be to God, who is able through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely
more than what we might ask and think. Glory to him in the church and in Christ Jesus through all
generations forever and ever! Amen ... Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding
yourselves together with peace. (Ephesians 3:20-21, 4:3 NLT)
Together, as delegates of Mosaic Mennonite Conference, we recognize the holy possibility present in
living into our vision; we have committed to embodying the reconciling love of Jesus in our broken and
beautiful world as a community celebrating and extending God’s grace, justice, and peace.
We recognize that, by the power of the Holy Spirit, we shape our relationships and work around
missional, intercultural, and formational priorities with Jesus at the center of our faith.
We believe that we are called by God in this time:
•

To share in the practice of continued prayer and fasting so that we may discern, yield, and listen to
the Spirit among us.

•

To walk together, recognizing discernment is a commitment to the community that we proclaim
as the center of our life and the reconciliation that we proclaim is the center of our work. We will
remain in respectful conversation and friendship as we discern God’s future for us together in the
midst of brokenness and beauty.

•

To embark on a two-year strategic planning process together, in order to set a pathway within
our priorities, to clarify our relationships with each other, other Anabaptist communities, and
Mennonite Church USA. Specifically:
1. Formational: Theological education and conversation to form us into people who listen to God
and to each other.
2. Missional: Ongoing and highly relational processes to shape a shared mission and direction for
our Conference.
3. Intercultural: Discernment and decision-making practices of interdependence and mutual
transformation to honor the diversity of language, experience, and culture among us.

•

To adjust our Mosaic Conference bylaws so that we extend grace and peace to each other by
allowing member communities to suspend their membership in Mennonite Church USA while
remaining members of Mosaic Mennonite Conference. The Board authorizes congregations to
determine membership status in Mennonite Church USA.

And in all of these things, we commit to seeking first the kingdom of God, believing that everything else
we need will be provided in God’s timing and from God’s resources.
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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 Mennonite Mosaic ủy nhiệm. Ủy ban Giáo phẩm chịu trách nhiệm phê
duyệt và cấp chứng chỉ phù hợp với sự Chia sẻ Hiểu biết chung về Lãnh đạo
Mục sư và các chỉ định cho tư cách của các người lãnh đạo được cấp chứng chỉ.

JANET PANNING

MICHAEL HOWES

Ministerial Committee Chair
Plains

Credentials Committee Chair
West Swamp

TAMI GOOD

JOSH MEYER

Member-at-large
Swamp

Member-at-large
Franconia

BETH RAUSCHENBERGER
Member-at-large
Zion

SHERRI BROKOPP BINDER MARLENE FRANKENFIELD
Member-at-large
Ripple

CHRISTIAN NICKELS
Member-at-large
Spring Mount

MARTA CASTILLO

Staff ex-oficio, non-voting
Nueva Vida Norristown New Life

Member-at-large
Salford

ANGELIA SUSANTO
Member-at-large
Nations Worship
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ỦY BAN GIÁM MỤC

Phân ban của Ủy ban GIáo phẩm

ỦY BAN GIÁM MỤC phỏng vấn và giới tiến cử cho những người được cấp
chứng chỉ. Ủy ban Giáo phẩm thành lập các chính sách cho công việc của Ủy
ban Chứng nhận phản ánh các tiêu chuẩn về đức tin và thực hành đối với các
người lãnh đạo được chứng nhận trong Giáo hội và tuân theo các khuyến nghị
từ Ủy ban Chứng nhận.

MICHAEL HOWES

Credentials Committee Chair
West Swamp

ROSE BENDER COOK

ALDO SIAHAAN

Member-at-large
Philadelphia Praise Center

Member-at-large
Whitehall

TAMI GOOD
Member-at-large
Swamp

ERTELL WHIGHAM

Member-at-large
Nueva Vida Norristown New Life

BRENDA OELSCHLAGER
Member-at-large
Zion

MARTA CASTILLO

Staff ex-oficio, non-voting
Nueva Vida Norristown New Life
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GIÁO HỘI MENNONITE ĐA CHƯNG TỘC

Báo cáo của Ủy ban Giáo phẩm - 2022
Các hành động được thực hiện từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022
của Ủy ban Giáo phẩm bao gồm:
ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY PHÉP BA NĂM CHO MỤC VỤ CỤ THỂ:
• Tim Hart, mục sư, Garden Chapel
• Eva Kratz, mục vụ nhà tù
• Yakub Limanto, mục sư Bethany Elevation Community Church
• Paul Long, tuyên úy, Mục vụ Liberty
• Joe Paparone, người tổ chức cộng đồng, Albany, NY
• Gary Parmer, mục sư thanh niên, Lexington Mennonite Church
• Hadi Sunarto, mục sư phó, Philadelphia Praise Center
ĐƯỢC GIA HẠN GIẤY PHÉP BA NĂM ĐỂ ĐẾN PHONG CHỨC:
• Lindy Backues, mục sư truyền giáo, Philadelphia Praise Center
• Leticia Cortes, mục sư, Centro de Alabanza
• Fernando Loyola, mục sư, Centro de Alabanza
• Hector Quinones, phó mục sư, Garden Chapel
• Melky Tirtasaputra, phó mục sư, Hôi Whitehall Mennonite
ĐÃ PHÊ DUYỆT CHO PHONG CHỨC:
• Maria Hosler Byler, mục sư phụ tá, Nhà thờ Mennonite Salford
• Hilarion Chidi Ihezuoh, phó mục sư, Faith Chapel
• Jordan Luther, mục sư phó, trước đây của Nhà thờ Zion Mennonite
ĐÃ PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP BA NĂM CHO ĐƠN HÀNG ĐỂ:
• Marcos Acosta, mục sư, Nhà thờ Homestead Mennonite
• Gary Alloway, mục sư, Nhà thờ Redemption của Bristol
• Tracy Commons, mục sư liên kết, Nhà thờ Swamp Mennonite
• Dania Hernandez, mục sư, Peña de Horeb
• Jenny Fujita, mục sư, Nhà thờ Mennonite Thượng Milford
• Kevin Opett, mục sư, Nhà thờ Alpha Mennonite
• Andrew Zetts, mục sư phụ trách thanh niên và tiếp cận cộng đồng, Nhà thờ Salford Mennonite
ĐÃ PHÊ DUYỆT GIẤY PHÉP BA NĂM CHO BỘ CỤ THỂ CHO:
• Robin Presthus, mục sư, Nhà thờ Franconia Mennonite
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT RÚT KHỎI CHỨC VỤ :
• Goesti Wijoyo, nhân viên truyền giáo
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHUYỂN VÀO GIÁO HỘI MOSAIC:
• J. Mark Frederick, đã nghỉ hưu, chuyển từ Hội nghị Mennonite Virginia
• Emma Frederick, đã nghỉ hưu, chuyển từ Hội nghị Mennonite Virginia
• Marco Guete, chuyển từ Hội nghị Mennonite Southeast (MCUSA)

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHUYỂN TỪ GIÁO HỘI MOSAIC:
• John Engle (trước đây của Nhà thờ Souderton Mennonite) đến Hội nghị Virginia
• Krista Showalter Ehst (trước đây của Nhà thờ Alpha Mennonite) đến Hội nghị Quận Trung tâm
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ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ĐỂ HOẠT ĐỘNG KHÔNG TRÁCH NHIÊM:
• Jordan Luther, cựu mục sư phụ tá tại Nhà thờ Zion Mennonite
• Nelson Shenk, cựu mục sư tại Nhà thờ Boyertown Mennonite
• Angel Tamayo, cựu mục sư tại Nueva Vida Norristown New Life
• Beth Yoder, cựu mục sư phụ tá tại Nhà thờ Salford Mennonite
ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THÀNH KHÔNG HOẠT ĐỘNG:
• Bill Martin, cựu mục sư phụ tá tại Nhà thờ Towamencin Mennonite
• Rick Lee, cựu mục sư tại Nhà thờ Homestead Mennonite
HOẠT ĐỘNG KHÁC:
• Đã chấp thuận miễn trừ cho cư dân Florida hoàn thành kiểm tra lý lịch Lạm dụng Trẻ em như một
phần của quy trình gia hạn chứng chỉ năm 2021 của họ, do kiểm tra cụ thể này không có sẵn ở Tiểu
bang Florida.
THAY ĐỔI MỤC SƯ KHÁC:
• Marcos Acosta bắt đầu vai trò mục sư tại Nhà thờ Homestead Mennonite.
• Lindy Backues kết thúc vai trò mục sư lâm thời của mình tại Nhà thờ Providence Mennonite.
• Ken Burkholder kết thúc vai trò mục sư tại Nhà thờ Mennonite Deep Run East và bắt đầu làm mục sư
tại Nhà thờ Mennonite Souderton.
• Tracy Commons bắt đầu vai trò mục sư phụ tá của mình tại Nhà thờ Swamp Mennonite.
• Walter Crawford, cựu mục sư phụ tá tại Nhà thờ College Hill Mennonite, đã chuyển sang tình trạng
nghỉ hưu.
• Lowell Delp, cựu mục sư tại Line Lexington, đã chuyển sang tình trạng nghỉ hưu.
• Mike Ford kết thúc vai trò mục sư của mình tại Nhà thờ Blooming Glen Mennonite, và bắt đầu làm
mục sư thanh niên lâm thời tại Nhà thờ Zion Mennonite.
• Jenny Fujita bắt đầu vai trò mục sư tại Nhà thờ Upper Milford Mennonite.
• Elsie Gonsman, cựu mục sư tại Roaring Spring, đã chuyển sang tình trạng nghỉ hưu.
• Michael Hedrick, cựu tuyên úy tại Penn Foundation, đã chuyển sang tình trạng giấy phép hết hạn.
• Duane Hershberger, cựu mục sư lâm thời tại Nhà thờ Upper Milford Mennonite, đã chuyển sang trạng
thái nghỉ hưu.
• Penny Naugle, cựu tuyên úy tại Community Luther tại Telford, đã chuyển sang tình trạng nghỉ hưu.
• Kevin Opett bắt đầu vai trò mục sư tại Nhà thờ Alpha Mennonite.
• Adamino Ortiz, cựu điều phối viên Mục vụ Cuba tại Nueva Vida Norristown New Life, đã chuyển sang
tình trạng nghỉ hưu / giấy phép hết hạn.
• Robin Presthus bắt đầu vai trò mục sư tại Nhà thờ Franconia Mennonite.
• Benjamin Toussaint bắt đầu vai trò mục sư của mình tại Solidarity & Harmony.
• Jeff Wright bắt đầu giữ vai trò mục sư lâm thời tại Nhà thờ Blooming Glen Mennonite.
• Andrew Zetts bắt đầu vai trò mục sư của thanh niên và truyền giáo, Nhà thờ Mennonite Salford.
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT KHÁC CỦA ỦY BAN NĂM NAY:
• Đã hoàn thành quy trình Tư vấn Cho và Nhận
• Điều tra hành vi sai trái tình dục MCUSA đã xử lý
• Tổ chức thảo luận để xác định các hướng dẫn về cấp phép cho các người lãnh đạo CRM
• Michael Howes (Nhà thờ West Swamp Mennonite) trở thành chủ tịch Ủy ban xác thực.
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ỦY BAN TÀI CHÍNH GIÁO HỘI

ỦY BAN TÀI CHÍNH GIÁO HỘI có trách nhiệm cung cấp lãnh đạo có trách
nhiệm về các vấn đề tài chính liên quan đến giáo hội và tài sản, tài sản của giáo
hội. Ủy ban cũng thành lập một ngân sách dựa trên khải tượng của Hội đồng
Giáo hội, để Ban điều hành giáo hội phê duyệt.

CORY LONGACRE

JOHN GOSHOW

BARBARA RICE

JESSICA CLOPTONROBINSON

RYAN FERGUSON

CHARLOTTE HUNSBERGER

Finance Committee Chair
Souderton

Member-at-large
College Hill

Member-at-large
Blooming Glen

Member-at-large
Philadelphia Praise Center

Member-at-large
Deep Run East

Resource Person
Blooming Glen

SID RUTH

Member-at-large
Souderton

CONRAD MARTIN

Director of Finance / Staff Person
Blooming Glen

GIÁM ĐỐC TÀI SẢN FMC

CÁC TẠI SẢN FMC hoạt động như một công ty cổ phần đối với các tài sản
thuộc sở hữu của Giáo hội Mosaic Mennonite và ban quản lý thay mặt cho Ban
quản lý Giáo hội tất cả các vấn đề về tài sản thông qua CBFC.

GLENN NEMATH
President
Blooming Glen

BRYAN HUNSBERGER
Secretary/Treasurer
Souderton

JOHN GOSHOW

Finance Committee Representative
Blooming Glen

CONRAD MARTIN
Conference Staff Person
Blooming Glen

GIÁO HỘI MENNONITE ĐA CHƯNG TỘC
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 2022
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH CHO 2021-22

Doanh thu: Doanh thu hoạt động của Mosaic Mennonite Conference đến từ hai nguồn chính, từ các hội
thánh và thu nhập cho thuê từ các tài sản thuộc sở hữu của giáo hội (Trung tâm Souderton và Indian Creek
Road farm), dưới hình thức trợ cấp cho ngân sách giáo hội.
•
•
•

Hội thánh dâng hiến - $ 433.329
Trợ cấp từ các tài sản - $ 470.004
Tất cả các nguồn doanh thu khác - $ 440,575

Xin lưu ý rằng các di sản dâng (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. $99.491 đô la bất động sản tặng 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 Dự
kiến Truyền giáo Mới, như được lưu ý bên dưới.
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 lần lượt là 75% và 25%, và năm ngoái, Mosaic đã cao hơn tiêu
chuẩn này,lần lượt là 84% và 16%.
•

•
•
•
•
•

Trợ cấp Hoạt động Truyền giáo (MOG) - $ 57,640. Năm ngoái, 14 MOG đã được giải ngân cho các mục
vụ và các hội thánh của Giáo hội Mosaic:
» Covenant Community Fellowship và Franconia Mennonite đã nhận được tài trợ cho quan hệ đối
tác của họ với Mục vụ Hope 21.
» Salem Mennonite đã nhận được một khoản tài trợ cho quan hệ đối tác của họ với Trung tâm
Cộng đồng Quakertown.
» Lakeview Mennonite đã nhận được một khoản tài trợ cho quan hệ đối tác giữa Mục vụ với
Whitehall Mennonite.
» Centro de Alabanza đã nhận được một khoản trợ cấp để mua tài sản.
» Nations Worship Center đã nhận được một khoản tài trợ cho chương trình Thánh Kinh mùa hè
dành cho trẻ em.
» Methacton Mennonite đã nhận được một khoản tài trợ để hợp tác với Mục vụ của Laura
Alderfer.
» West Swamp Mennonite, Philadelphia Praise Centre, và Zion Mennonite đã nhận được tài trợ
cho quan hệ đối tác của họ với Crossroad Community Center.
» Các khoản tài trợ cũng được trao cho các hội thánh hợp tác với Jemaat Kristen Anugerah để hỗ
trợ các hội thánh Indonesia trong trận đại dịch năm ngoái.
Các khoản tài trợ Mở mang hội thánh đã được trao cho Iglesia Seguidores de Cristo, Centro de
Alabanza và giáo hội CIEAMM ở Mexico.
13 Học bổng Huấn luyện Lãnh đạo đã được phân phát cho các lãnh đạo trong các hội thánh.
Các kiến nghị Truyền giáo Mới $ 85,676. Các hoạt động này đã nhận được nguồn tài trợ hạn
chế của riêng họ, ví dụ, Quỹ hỗ trợ Shalom Aid, Viện Mosaic.
Nhân viên Đi lại - $ 55,613 (tìm thấy trong hầu hết các bộ phận chi phí). 61,6% chi phí này được dành
cho các Mục sư Lãnh đạo đi trong vai trò Lãnh đạo Mục vụ của họ.
Thời gian & phúc lợi của nhân viên (bao gồm nhân viên có hợp đồng, nhưng không phải quản lý tài
sản) - $688,988, được phân bổ cho hầu hết các bộ phận chi phí dựa trên hoạt động của nhân viên.
Con số này chiếm 70,4% tổng chi phí hoạt động của Mosaic vào năm ngoái, không bao gồm tài trợ
cho các sáng kiến mới của truyền giáo được chỉ định.
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BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TÀI
CHÍNH GIÁO HỘI - 2022
2021-22 CẬP NHẬT / HOẠT Đ Ộ N G :
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 đã giữ với Mennonite Foundation (quỹ tài trợ cho hoạt động
của mục vụ và truyền giáo) và các khoản đầu tư được nắm giữ với SEI (Quỹ dự trữ vốn thuộc tài sản
FMC);
2. đảm bảo các hoạt động tài chính phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của giáo hội và các hoạt động
của giáo hội nằm trong ngân sách được thiết lập cho giáo hội;
3. thảo luận về 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 Trung tâm Souderton và Indian Creek Road Farm và cách lập ngân
sách cho việc này.
Các thành viên CBFC thường xuyên xem xét các báo cáo tài chính của Mosaic và thường xuyên cung cấp báo
cáo cho Ban Chấp hành giáo hội, đảm bảo giáo hội nằm trong ngân sách đã định và duy trì chu kỳ tiền mặt
đầy đủ.
Các thành viên CBFC đã dành một vài cuộc họp để thành lập 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 giáo hội đang là người quản lý tốt các tài sản và
nguồn tài nguyên đã được các hội đồng và các hội thánh hội nghị giao phó cho Mosaic và các nguồn tài
nguyên đó đang được sử dụng một cách hợp lý và phù hợp với khải tượng và sứ mệnh của giáo hội. Mosaic
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 2021-2022,
hãy truy cập www.mosaicmennonites.org và xem trong phần “RESOURCES ”, sau đó nhấp vào “Stewardship”.
Nhấp vào “Congregational Treasurers Information”, rồi nhấp vào liên kết “Financial Audit Report”.

P H ÂN BA N QUỸ HƯU TRÍ CẤ P M ỤC S Ư
Ủy ban này, trực thuộc CBFC, đã họp lại 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. 8.125
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).
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BAN TRUYỀN GIÁO VÀ TỪ THIỆN
FRANCONIA MENNONITE
CÒN BIẾT NHƯ LÀ TÀI SẢN FMC

Các Tại sản FMC hoạt động như một công ty cổ phần đối với các tài sản thuộc sở hữu của Giáo hội Mosaic
Mennonite và ban quản lý thay mặt cho Ban quản lý Giáo hội tất cả các vấn đề về tài sản thông qua CBFC.
Vào cuối năm tài chính này, các Tài sản FMC sở hữu các tài sản sau:
Souderton Shopping Center, với những người thuê Care & Share Shoppes, Weaver, Reckner và Reinhart
Dental Associates (văn phòng Souderton), TriValley Primary Care (Indian Valley ofice) và quán ăn ParmaJohn;
Indian Creek Road Farm, với những người thuê Living Hope Farm và Indian Creek Foundation (nhà tập
thể); Bethany House, một nơi đễ mục sư do Centro de Alabanza thuê; và hai nhà thờ: Nhà thờ Mennonite
Whitehall và Bike & Sol (Nhà thờ Peace Mennonite trước đây).

2021-22 CẬP NHẬT / HOẠT Đ Ộ N G :
Các giám đốc Tài sản FMC đã thảo luận:
•
•
•
•

Trung tâm Mua sắm Souderton: đã xem xét tình trạng cho thuê của người thuê và các thỏa thuận cho
thuê trong tương lai, và xem xét các sửa chữa cần thiết đối với vỉa hè và cửa ra vào phía sau;
Indian Creek Road Road Farm: mua một hệ thống HVAC mới cho trung tâm phân phối và cải tạo hệ
thống thoát nước cho cả Living Hope Farm và nhà của nhóm Indian Creek Foundation;
Tài sản nhà thờ thuộc sở hữu của giáo hội: vấn đề sở hữu tài sản;
Tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của Trung tâm Mua sắm Souderton.
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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
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BÁO CÁO THU NHẬP
1

Footnotes: 1Fiscal Year is February to January
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

1
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH - ĐỒ THỊ
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH - ĐỒ THỊ
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ỦY BAN LIÊN VĂN HÓA

ỦY BAN LIÊN VĂN HÓA cung cấp sự lãnh đạo trong các lĩnh vực xóa bỏ phân
biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và đa văn hóa, đồng thời tạo điều kiện và hỗ
trợ chuyển đổi lẫn nhau giữa các nền văn hóa.

ROY WILLIAMS

Intercultural Committee Chair
College Hill

JOSUE GONZALES
Member-at-large
Encuentro de Renovación

JENNA VILLATORO
Member-at-large
Philadelphia Praise Center

WENDY KWONG
Member-at-large
Souderton

STEPHEN ZACHEUS

Member-at-large
Jemaat Kristen Indonesia Anugerah

EMMANUEL MWAIPOPO
Member-at-large
Nueva Vida Norristown New Life

DANILO SANCHEZ
Staff ex-oficio, non-voting
Ripple
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BÁO CÁO CỦA ỦY BAN LIÊN VĂN HÓA - 2022
Giáo hội Mosaic Mennonite cam kết trở thành một hội thánh vượt ra khỏi bên ngoài ở độ đa dạng để hướng
tới công bằng chủng tộc thực sự cho tất cả mọi người. Trong khi các hệ thống kinh tế và chính phủ trên thế
giới của chúng ta thể hiện sự khác biệt giữa chúng ta như những mối đe dọa cần bị xóa bỏ, chúng ta hướng
tới việc phát triển các cộng đồng đức tin đa văn hóa, cho thế giới đỗ vỡ của chúng ta một lối sống mới.

N Ổ I BẬT T Ừ NĂM 2022
•

Nhiều mục sư và lãnh đạo từ khắp nơi trong giáo hội đã tham gia vào cuộc trò chuyện có ý nghĩa và
mang tính cách chuyển đổi và nghiên cứu cuốn sách: Nhà thờ đa văn hóa của Safwat Marzouk.

•

Chúng ta đã có thêm sự tham gia của các lãnh đạo BIPOC (Da đen, Bản địa & Người da màu) ở Mosaic,
với các đại diện được bổ sung trong các ban và ủy ban.

•

Các hội thánh chủ yếu là người da trắng tiếp tục gặp gỡ để học hỏi về chính mình và hướng đến khả
năng đa văn hóa và công bằng chủng tộc.

•

Các Quốc gia và Thế hệ họp với nhau lại cho các nhóm BIPOC đang được lên kế hoạch cho tháng 11
năm 2022; sẽ có các nhóm hỗ trợ và cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha và Indonesia cho các mục sư
trong Giáo hội.

Chúng tôi muốn khuyến khích Giáo hội sống vào trong văn hóa của nhau, không chỉ là khách mời trong
“nhà” của nhau, người quen bình thường hoặc thậm chí là bạn bè, trở thành gia đình với cuộc sống của
chúng ta gắn bó với nhau và mỗi chúng ta được chào đón vào từng phòng trong “ngôi nhà của mình”. ”

Roy Williams
Chủ tịch Ủy ban đa văn hóa
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ỦY BAN TIẾN CỬ

ỦY BAN TIẾN CỬ xem xét và xác định các thành viên Ban quản trị Giáo hội và ủy
ban mới. Họ đảm bảo rằng những người đảm nhận các vai trò này được cân xứng về
sự đa dạng về giới tính, chủng tộc, văn hóa, địa lý và lịch sử của Giáo hội, phản ánh
các ý tưởng đa dạng được trình bày trong Giáo hội và thể hiện năng lực đa văn hóa
ở mức độ cao.

ANGELA MOYER WALTER
Assistant Moderator
Ripple

JANET PANNING

Ministerial Committee Chair
Plains

MARGARET ZOOK

Director of Collaborative Ministries
Salford

ROY WILLIAMS

Intercultural Committee Chair
College Hill

MARCO GÜETE
Leadership Minister
Seguidores de Cristo

LISA STENGER

MARTA CASTILLO

Member-at-large
Deep Run West

Associate Executive Minister
Nueva Vida Norristown New Life
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BÁO CÁO CỦA ỦY BAN ĐỀ CỬ - 2022
Ủy ban Đề cử hoan nghênh các đề cử của bạn cho những người sẽ phục vụ tốt trong các ủy ban và Ban quản
trị của Mosaic. Đề cử ai đó tại: https://mosaicmennonites.org/nominating

N Ổ I BẬT T Ừ NĂM 2022:
•

Chúng tôi đã bắt đầu quy trình để Ủy Ban xác định người điều hành trợ lý tiếp theo.

•

Chúng tôi đã xác định các nhiệm kỳ của Ban quản trị và thành viên ủy ban sẽ kết thúc vào cuối năm
2022 và thảo luận xem họ có muốn tiếp tục thêm nhiệm kỳ hay không.

•

Chúng tôi đã nói chuyện với những người thuộc chủ tịch ủy ban về những ơn tứ và kỹ năng cần thiết
trong các ủy ban của họ để mỗi ủy ban có một ủy ban cân xứng và hoạt động tốt.

•

Chúng tôi tiếp tục khuyến khích tất cả các thành viên Mosaic gửi đề cử thông qua trang web Mosaic
cho những cá nhân có kỹ năng và ơn tứ để chia sẻ trong một ủy ban Mosaic.

•

Chúng tôi đang làm việc để xác định các thành viên trong các hội thánh FL và CA của chúng ta,
những người sẵn sàng phục vụ trong các ủy ban Mosaic.

Ủy ban này tạo ra những cơ hội kết nối với nhiều người trong cộng đồng Giáo hội của chúng ta. Chúng tôi
rất biết ơn vì đã bỏ ra nhiều giờ tình nguyện được thực hiện bởi các thành viên, những người chia sẻ những
ơn của họ thay cho khải tượng và sứ mệnh của Mosaic Mennonite Conference.
Một hy vọng là tất cả chúng ta có thể dành thời gian để cầu nguyện cho những người tình nguyện trong Ủy
ban Mosaic của chúng ta, rằng họ có thể có được sự khôn ngoan và niềm vui trong những dâng hiến của họ.
Angela Moyer Walter
Trợ lý điều hành
Chủ tịch Ủy ban Đề cử

27

CONFERENCE RELATED
MINISTRIES (CRM) COMMITTEE

THE CRM COMMITTEE provides relationship accompaniment to Conference Related
Ministries (CRMs) providing conference presence and support through resourcing, visibility,
and relationships as organizations continue in their ministries of providing care, hope, healing
and resources to their communities.

HERMAN SAGASTUME
CRM Committee Chair
Perkiomenville

LINDY BACKUES

BRANDON BERGEY

JUANITA NYCE

MARGARET ZOOK

Member-at-large
Philadelphia Praise Center

Member-at-large
Salford

Member-at-large
Bethany

Staff ex-oficio, non-voting
Salford

MISSY CAMILLERI
Member-at-large
Deep Run East
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CONFERENCE RELATED MINISTRIES (CRM)
COMMITTEE REPORT - 2022
The Conference Related Ministries Committee offers accompaniment to Conference Related
Ministries (CRMs) by providing Conference presence through resourcing, visibility, and relationships,
as organizations continue their missions in their communities.
The 26 Conference Related Ministries provide services to people beyond Conference congregations,
are located in several states, and also work globally. CRMs are varied in mission, in services, and in
structure, but are united and grounded in Anabaptist theology and practice.
The Mosaic Conference Board, in recognition of the continuing importance of these ministries in the
life and work of Mosaic Conference, has charged the Conference Related Ministries Committee with
the work of providing Conference presence to the 26 Mosaic CRMs.
The Committee meets quarterly with members Lindy Backues of Philadelphia (PA) Praise Center,
Brandon Bergey of Bethany (VT) Mennonite Church, Missy Camilleri of Deep Run East (PA)
Mennonite Church, Juanita Nyce of Salford (PA) Mennonite Church, Chairperson Dr. Herman
Sagastume of Perkiomenville (PA) Mennonite Church, and Margaret Zook of Salford (PA) Mennonite
Church, Mosaic staff.

2 02 1 -2 2 U P D AT E S /A C T I V I T I E S :
Throughout the past two years, the committee has and continues to:
•

Provide Conference guidance and structure as new organizations request CRM Mosaic
relationship.

•

Give voice to the Anabaptist foundational values that unite CRMs.

•

Provide Conference presence through organizational crises, new affiliations, and leadership
transitions.

•

Provide relationship opportunities and plan resourcing events.

“Help us to be effective instruments of Your peace as we live out our call. Let us appreciate each and
every one of Your creations. Help us to love our neighbor and to trust in Your transforming power. Amen.”

Herman Sagastume
CRM Committee Chair

GIÁO HỘI MENNONITE ĐA CHƯNG TỘC

THƯ MỤC CÁC MỤC VỤ LIÊN
HỆ ĐẾN GIÁO HỘI

Contact information, including mailing addresses, are available on our website:
MosaicMennonites.org.
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
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 )
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

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.

MIDIAN LEADERSHIP
P R OJ EC T
M I D I A N P R OJ EC T.CO M

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.

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

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.

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

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.

TA P R O OT G A P Y E A R
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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ĐẠI HỘI & HỘI NGHỊ MỚI CÁC BỘ
TRƯỞNG LIÊN QUAN (CRM) TÌM
KIẾM THÀNH VIÊN
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CHÚC MỪNG MỚI

IGLESIA EVANGÉLICA
MENONITA DE
ORACIÓN Y
ADORACIÓN
Nhà thờ Tin lành Mennonite của sự
cầu nguyện và thờ phượng

Hội thánh, do Nicolas Sandoval chủ nhiệm, bắt đầu như một
buổi nhóm cầu nguyện cách đây 5 năm và phát triển thành
một hội thánh tiếp tục ưu tiên việc cầu nguyện và truyền giáo,
kết nối ảo và tiếp cận đường phố. Sandoval trước đây từng là
mục sư của Iglesia Menonita Ebenezer, một giáo đoàn Mosaic
ở Souderton, PA.
M Ụ C S Ư:
Đ Ị A C HỈ :
			

Nicolas Sandoval
(meets at) 900 Howell St
Philadelphia, PA 19149

BỘ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI NGHỊ MỚI

AMAHORO
INTERNATIONAL

Amahoro, dẫn đầu bởi George và Mukarabe Makinto (một
phần của nhóm mục vụ của Nhà nguyện Niềm tin, Los
Angeles), là một tổ chức nhân đạo cung cấp hy vọng và cộng
đồng cho những người tị nạn Burundi ở Uganda.
FOU ND E R :
TR ANG M ẠNG:
E M AI L :		
P HONE :		

George và Murakabe Makinto
amahorointernational.net
amahoro.international@gmail.com
(844) 848-8679
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BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NĂM 2021
NGÀY 6 THÁNG 11, 2021

H Ọ P L Ạ I | Hội đồng Giáo hội Mosaic tổ chức trực tuyến lúc 1 giờ chiều theo giờ ET / 10 giờ sáng theo giờ
Thái Bình Dương. Khoảng 174 người tham gia đã đăng nhập
K H A I M ẠC | Cuộc họp bắt đầu với đọc Kinh Thánh từ Rô-ma 12,2-10, bằng tiếng Tây Ban Nha, Indonesia
và tiếng Anh. Glen Guyton, Giám đốc Điều hành MCUSA, đã gửi lời chào và dâng lời cầu nguyện.
SU Y GẨ M | Người điều hành Ken Burkholder (Deep Run East) đã hoan nghênh hội đồng, giải thích tình
huống khiến chúng ta gặp nhau trong thời trang trực tuyến này. Sau nhiều lần thông báo, ông phản ảnh về
chủ đề phần Kinh thánh, Rô-ma 12: 2-10, với lời kêu gọi sự Biến đổi lẫn nhau, để Đấng Christ làm trung tâm
của mọi sự.
Joe Sawatzky đã gửi lời chào và báo cáo từ Mạng lưới Sứ Mạng Mennonite.
C H ÀO C ÁC M Ụ C VỤ MỚI | Hai hội thánh mới - Peña de Horeb (Philadelphia, PA) và Faith Chapel (Los
Angeles, CA) - và một CRM mới - Dự án Lãnh đạo Midian (Charleston, WV) - đã được giới thiệu với các đại
biểu bằng video. Ken Burkholder báo cáo rằng Ban Quản trị Giáo hội đã chấp thuận tư cách thành viên và
yêu cầu những người tập hợp trực tuyến đưa ra lời xác nhận. Thông qua một cuộc thăm dò trực tuyến, 99%
đại biểu đã trả lời khẳng định ba thành viên mới này sẽ tham gia Giáo hội Mosaic. Trưởng ban lãnh đạo Aldo
Siahaan dẫn đầu trong lời cầu nguyện cảm tạ và chào mừng.
C H ÀO M Ừ N G CÁC LÃNH ĐẠO MỚI | Phó Giám đốc Điều hành, Mary Nitzsche đã báo cáo về công
việc của Ủy ban Chứng nhận. Qua video, 13 nhà lãnh đạo mới trong Giáo hội Mosaic đã được giới thiệu:
Được cấp phép đến Phong chức
• Beth Davco (Hội thánh Wellspring, Skippack, PA)
• Jaye Lindo ( 7 Ways Home Fellowship, Bowie, MD)
• Brooke Martin (hội thánh Salford, Harleysville, PA)
• Angelia Susanto (Nations Worship, Philadelphia, PA)
• Emmanuel Villatoro (Philadelphia Praise, Philadelphia, PA)
Phong chức
• Dave Mansfield (hội thánh Vincent, Spring City, PA)
• Steve McCloskey (Nhà nguyện Taftsville, Taftsville, VT)
• Steve Wilburn (Covenant Community Harleysville, PA)
Được Xác nhận chuyển qua Giáo hội Mosaic
• David Greiser (hội thánh Salford, Harleysville, PA)
• Roy Williams (hội thánh College Hill, Tampa, FL)
• Walter Crawford (hội thánh College Hill, Tampa, FL)
• Carl Walcott (hội thánh Bắc Tampa, Tampa, FL)
• Tomas Ramirez (hội thánh Luz y Vida, Orlando, FL)
V I N H DA N H CÁC LÃNH ĐẠO HƯU TRÍ & ĐÃ Q UA ĐỜI | Mary Nitzsche cũng công nhận
những người đã nghỉ hưu từ chức vụ, và những nhà lãnh đạo đáng tin cậy trong số chúng tôi đã qua đời vào
năm ngoái.
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Đã nghỉ hưu:
• Roy Bender
• Lorene Derstine
• Larry Diener
• Jay Moyer
• Larry Moyer
• Paul Wikerd
Đã qua đời:
• Barbara Shisler
• Betty Musselman
• Walter Hunsberger
M Ụ C T H ƯC H IỆN | Ken Burkholder, Người điều hành, đã yêu cầu xác nhận về Biên bản năm 2020. Với số
phiếu 98%, biên bản đã được thông qua.
SỐ N G T RO N G HY VỌNG & G IẤC M Ơ | Ken Burkholder đã công bố cuộc họp đặc biệt của các đại
biểu MCUSA vào tháng 5 năm 2022 và nói ngắn gọn về hai nghị quyết có thể là hệ quả của sự sống của Giáo
hội Mosaic.
Burkholder sau đó đã dẫn đầu một cuộc thảo luận về cách Giáo hội đang thực hiện đúng khải tượng và
sứ mệnh của mình. Ba video ngắn gọn đã được chia sẻ: 1) Mục sư Virgo Handojo của JKIA (Sierra Madre,
CA) đã chia sẻ cách Giáo hội Mosaic dẫn đầu chiến dịch cung cấp vắc xin COVID và các nhu yếu phẩm cơ
bản cho hơn 8.000 người mỗi ngày ở Indonesia. 2) Thanh niên từ Luz y Vida (Orlando, FL) đã chia sẻ kinh
nghiệm hình thành của họ trong chuyến tham quan học tập quyền bình đẳng vào mùa hè vừa qua. 3) Hội
thánh Mennonite Blooming Glen (PA) phản ánh kinh nghiệm của họ trong việc học cách trở nên đa văn hóa
hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn của họ thông qua học tập, trong mối quan hệ với Hội thánh Oxford Circle
Mennonite (Philadelphia, PA), và qua hành động để chào đón những người tị nạn.
Họ chia thành các nhóm trực tuyến nhỏ để thảo luận về ba câu hỏi:
1. Bạn nhận thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những mất mát và khó khăn trong năm qua qua
những cách nào?
2. Làm thế nào để giáo hội / CRM của bạn phù hợp với sứ mệnh và khải tượng của Giáo hội Mosaic?
3. Hội thánh / CRM của bạn có hy vọng và ước mơ gì đối với Cộng đồng Giáo hội của chúng ta?
Nhiều nhóm nhỏ khác nhau đã chia sẻ phản hồi của họ. Burkholder cảm ơn những chia sẻ của họ và yêu cầu
mỗi nhóm điền vào các biểu mẫu báo cáo phản hồi của họ. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã
cung cấp dịch vụ hậu cần và hỗ trợ cho cuộc họp.
Các đại biểu được nhắc tham dự bữa tiệc canh thờ phượng vào cuối ngày và nhận được sự chúc phước từ 2
Cô-rinh-tô 13:14.

Biên bản đệ trình bởi
Jeff Wright
Mục sư Lãnh đạo ở California
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