
Nhà hội Towamencin Mennonite khoảng trước năm 1900

Hội Thánh Plain Mennonite cung hiến công viên mới vào tháng Mười
Một năm 2006

Chấp nhận quá khứ, tiến tới
tương lai
Trong 2015, các hội thánh trong Giáo hội
Franconia Nueva Vida Norristown New Life
(NVNNL), Plains và Towamencin tất cả tổ
chức ngày kỷ niêm quan trong này. Thời diểm
để họ nâng cao những gì đã qua và tiến tới
tương lai của họ. Họ chia xẻ với nhau nhiều
hơn chỉ là kỷ niệm trong năm vừa qua tất cả
giữ lấy khải tượng để cho các tích họp khác
nhau phong tục như các hội thánh trong giáo
hội bắt nguồn dân tộc Pennsilvania Hà Lan.

Kể từ khi họ thành lập, đã có nhiều thay đổi
trong các cộng đồng trong vòng ba hội thánh
này, tất cả các hội thánh có một mục tiêu trên
sự tổ chức và truyền giáo, trong khi họ vẫn giữ
lấy nguồn gốc của họ.

Mike Clemmer, Mục sư trưởng tại
Towamencin phát biểu, “Chúng ta đã được
định hình bởi các tổ tiên của chúng ta, nhung
chúng ta đã có đến 14 thứ tiếng đại diện trong
ngày Lể Ngũ Tuần cuối cùng của chúng ta.”
Khi hỏi tại sao những người mới thích đến
Towamencin, Clemmen đã trả lời, Chúng tôi đã
học để mọi người đều có thể tham dự trong sự
thờ phượng, và mỗi một người có cơ hội để
kinh nghiệm Chúa trong sự thờ phượng. Chúng
tôi kề vai sát cánh với nhau, và chúng tôi học
từ nơi họ mặc dù chúng tôi nói có những điều
súc phạm.”                     

Tại Plains, tương lai không có định hướng với
quá khứ nhưng di sản có giá trị như đã thấy
trong nhiều hiện vật đã trình bày trong ngày kỷ
niệm của họ. Cùng với nhiều tên quen thuôc
trong lich sử như Alderfer, Rittenhouse, Moyer,
v.v., Cũng có những gương mặt mới, gợi ý làm
sao Plains đến với những gia đình từ Congo,
Việt Nam, Irag, Ấn Độ và các quốc gia khác
không thuộc tây phương.              Tiếp trang 2
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Tiếp từ trang 1
Trong khi Nueva Vida Norristown New Life (NVNNL) kỷ niêm 25 Tháng Bảy vừa
qua, kỷ niệm của họ mang âm hưởng đến năm 1917, khi truyền giáo  Franconia
Norristown bắt đầu. Cuộc truyền giáo này đã đưa đến việc mở mang Hội Thánh
Mennonite đầu tiên, sau đó phần lớn là dân tộc Anglo. Qua nhiều năm chứng kiến sự ra
đời của hội thánh Bethel Mennonite dưới sự lảnh đạo của người Mỹ gốc Phi Châu; và
sau đó nhóm Iglesia Menonite Hispana Fuentes de Salvation bắt đầu dùng chổ  trống tại
nhà thờ First Mennonite. Trong năm 1990 nhận sự kêu gọi trở nên một chứng nhân vĩ
đại có nghĩa thế nào là hội thánh tại Norristown cả ba hội thánh đã trở thành như ngày
hôm nay NVNNL.
Trong khi nâng cao quá khứ của họ, tất cả ba hội thánh tiếp cận để mở rộng cộng đồng
họ đang tham gia. Như NVNNL làm ngày kỷ niệm ở dưới lều trong bải đậu xe, nó là
một sự phiền phức mà họ làm mỗi tháng trong mùa hè. Jim Williams, là một chấp sự
lâu năm nói, “Chúng tôi vận động người láng giềng, phân phát tờ quản cáo mời mọi
người đến thờ phượng ngoài trời và ăn chung với nhau.”
Marta Castillo, một trong ba mục sư, nhận xét, “Từ lúc ban đầu nó đã là DNA của
chúng tôi, trước hết đến với người Do Thái, rồi đến người Mỹ Phi Châu, rồi người Tây
Ban Nha.”
Plains Công viên cũng thu hút những người trong cộng đồng cho buổi gia đình trong
lều mỗi ngày, có sân chơi cho các thiếu nhi, sân chơi golf chuyên nghiệp, sân chơi bóng
rổ và sân chơi.” Công viên là một nhắc nhỡ tốt chổ trống của nhà thờ là chổ trống của
công cộng,” Michael Derstine, Mục sư trưởng của hội thánh Plains, nhắc nhỡ chúng ta.
Meetinghouse cũng là nơi để dung cho nhiều chương trình khác nhau trong cộng đồng,
như là trường Bangla dạy cho trẻ em Bengali American về phong tục, Keystone
Opportunities với công dân và lớp học tiếng Anh, nữ hướng đạo , Bridge of Hope và
các thứ khác.
Mike Clemmer, Mục sư trưởng tại Towamencin là tuyên úy cho đội Cứu Hỏa
Towamencin hằng năm hướng dẩn “Chúa Nhật dành cho những người tình nguyện
cộng đồng, mọi người đến nhà thờ của chúng tôi là nơi người ta không muốn đến. Bây
giờ chúng tôi có rất nhiều khách đến mỗi Chúa Nhật mục sư không thể gặp mặt hết tất
cả mọi người. Nhiều người chưa bao giờ đến nhà thờ nhiều năm.”
Hội viên hội thánh Towamencin cũng tham dự cầu nguyện hằng tuần được gợi ý bởi vài
anh em chấp sự trẻ. Mike Clemmer cũng
thấy được những người khác tham gia vào
việc cộng đồng như là, “Joe Pearson hướng
dẩn trong dịch vụ thiên tai trong nhiều
năm,Wendell Weaver đại diên cho khải
tượng về truyền giáo đã đến từ Norristown,
và phục vụ trong dịch vụ Curt một thời gian
khá lâu về đống đồ hộp, và những người
phục vụ tại Care và Share.
Ba hội thánh này, tất cả bắt nguồn từ văn
hóa và lịch sử Franconia, khá đa dang trong
cách thức mà họ xử dụng nguồn góc của họ
để đến tiếp cận và làm chứng trong thời đại
mới. Đây là những dịp để ăn mừng, dù cho
300, hoặc 250, hay 25 năm, như đã tỏ bài
rất hay trong lời của Justin Yoder anh đã
viết thánh ca cho kỷ niệm hội thánh Plains
“Ôi, chúng ta hãy hòa họp với nhau điệp
khúc vĩ đại duy trì bởi giọng hát đến và đi.
Dâng lên Đức Chúa Trời sự vui mừng  và
tin cậy bài hát đó vẫn tiếp tục vang dội”

—Richard J. Lichty

Bài xã luận
Thay đổi là sự tự nhiên trong đời
sống. Chúng ta biết rằng thây đổi
luôn có nó trong sinh hoạt hằng
ngày hoặc trong  sự suy nghĩ của
chúng ta. Như khi quí vị đọc xuyên
qua tờ báo kỳ này thì quí vị sẽ thấy
nó xẩy ra trong công đồng của
chúng ta.  Như chúng ta tổ chức
mừng  của người phụ nữ đầu tiên
trong giáo hội trên 26 năm ở trong
chức vụ, những di tang cho các hội
thánh của chúng ta, và một số các
lảnh đạo mới được cấp giấy và các
chức vụ. Đức Chúa Trời của chúng
ta là Đức Chú Trời của sự thay đổi
là lý do căn bản ở phía sau của câu
chuyện của sự sống lại. Chúng ta
như là sự của Ngài chúng ta có
trách nhiệm chúng ta quan tâm để
ý đến Thần của Đức Chúa Trời khi
thay đổi cần phải thi hành. Trong
Thánh Kinh nói trong sách Truyền
Đạo là sự thay đổi xuyên qua các
mùa. Thay đổi khi cần thay đổi có
thể phung phí khi nó không được
khuyến khích cúa Đức Chúa Trời
và Thần Linh của Ngài.

Quả thật không có gì mới dưới ánh
ặt trời như vậy trong khi thay đổi
chúng ta đôi khi có kinh nghiệm
khó chịu, bất cứ điều gì thay đổi
hoặc hướng chúng ta đi thì Đức
Chúa Trời đã hiện hiện diện ở đó
và Ngài cùng bước đi với chúng ta
để vượt qua nó. Tôi ước mong
chúng ta sẽ đến nơi đó rất gần
chúng ta có thê thấy kha năng thay
đôi nhiều hơn đến chuyên đổi càng
lớn hơn.

— Ertell
Whigham,  

Hội trưởng
thánh.
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Phụ nữ đầu tiên dược bổ nhiệm lảnh đạo về hưu sau hơn 27 phục vụ
Sau nhiều năm đàm thoại, suy nghi, và cầu nguyện về câu hỏi phụ nữ trong lảnh đạo, năm 1987 các đại

biểu Giáo hội Franconia đã bỏ phiếu thuận để các hội thánh xin phép bổ nhiệm cho các phụ nữ làm
người lảnh đạo. Năm tiếp theo Giáo hội bổ nhiệm Marty Kolb-Wykpoff, cô là người đầu tiên được thụ
phong là người l3nh đ5o trong giáo hội. Lúc đó cô đã phục vụ tại Hội thánh Taftsville Mennonite tại
Vermont. Lâu năm trước đó, dùng cô trong ân tứ thuộc linh, sự mềm mại, và nhịn nhục, Marty Kolb-
Wyckoff đã nghe và tiếp nhận lời kêu gọi từ Chúa trở nên là mục sư của phúc âm.

Trong những năm 1970 Marty phục vụ như một giáo viên, huấn luyện viên, và giám đốc thường trú tại
trường trung học Eastern Mennonite. Cô cũng đã từng phục vụ là đầu bếp trên xe trong Out-Spokin’s
mục vụ xe đạp, và tiếp viên tại Washington, DC Nhà Tiếp Khách. Trong những năm 1980 cô đã là một
người phục vụ tự nguyện trong nhóm hướng dẩn về thuộc linh và bồ câu cho bài làm để ra trường tại
Union Theological Seminary tại Richmond, Virginia, đỉnh cao trong Cao học của Thần đạo học từ
Associated Mennonite Biblical Semunary tại Elkhart Indiana trong năm 1985. Trở lại Giáo hội

Franconia và nhận cô là một người nào đó bên cạnh Chúa đã nhìn thấy và hoan nghênh cô vào ơn tứ mục vụ. việc này đã dẫn 9
năm ở Vermont tiếp theo phục lại tại hội thánh Waterford Mennonite, trước khi trở lại Giáo hội Franconia trở thành tuyên úy tại
Cộng đồng Rockhill Mennonite cho 14 năm qua.

Marty gần đây bắt đầu một chương mới của cuộc đời cô – vẫn còn tại nơi tiếp đón khách, vẫn còn chia sẻ linh hướng, vẫn còn giảng
dạy khi có dịp, vẫn còn cung cấp cho các chấp sự tại Hội thánh Methacton Mennonite, nhưng đã nghỉ hưu khỏi mục vụ chính thức.

Cô nhớ lại sự kêu gọi cô vào trong chức vụ không thể bỏ qua được “The Hound of Heaven” khuyến khích cô ấy. Các quá trình đã
được ủy nhiệm là một sự lớn lên trong sự khẳn định từ nơi Đức Chúa Trời  cũng như từ người giám sát tuyệt vời, như cô đã rèn
luyện kỹ năng cần thiết cho từng vị trí mới mà cô đã được kêu gọi.

Vài điễm nổi bật của cô trong nhiệm kỳ mà cô đã làm mục sư là: dựa vào vai trò giảng dạy như là một mục sư, thích thú nó nhiều
hơn cô đã nghĩ, và trong nhóm mục sư mục vụ với Joe Miller. Tại nhà thờ Waterford Mennonite, cô rất thich hầu việc với những
người trong giai đoạn cuối của cuộc đời, làm cho việc chuyển sang tuyên úy tại Cộng đồng Rockhill rất tự nhiên.

Như Marty bắt đầu hưu trí giáo hội tiếp đón chức vụ của người phụ nữ đầu tiên của màu sắc của giáo hội. Một sự kiện không thể
có được nếu không có cuộc hành trình của cô Marty.  Marty đã giúp thay đổi thực tại lịch sử của chúng ta, sự sáng suốt hiện tại
của chúng và hy vọng của chúng ta trong tương lai.

— Sandy Drescher-Lehman, Mục sư của mục vụ chăm sóc tại Hội thánh Souderton Mennonite.

Bổ nhiệm các lảnh đạo mới 2015
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Năm 2015 đã là một năm đươc thừa
nhận các vị lảnh đạo mới vào trong
Giáo hội Frnconia. Chúng ta đã thấy
phong chức đầu tiên của một thiên niên
kỷ, và sự bổ nhiệm phụ nữ đầu tiên của
màu sắc chúng ta. Các cuộc kêu gọi đến
từ một số hội thánh từ lịch sử của
chúng ta và mới nhất của chúng ta. Các
nhà thờ ở nông thôn, ngoại thành và đô
thị. Chúng ta nhìn nhận các con trai con
gái của các gia đình trong Giáo hội
Franconia lịch sử, cũng như những
người đã vào trong niềm tin các hội
thánh Mennonite, liên hệ và được gọi.

Giáo hội Franconia được phước để bổ
nhiệm những người trong vị trong năm
nay:
• Letica Cortes, mục sư nhiêm chức để

đến phong chức, Centro de
Alabanza.

• Mike Ford, đã phong chức, mục sư
phụ tá cho thanh niên, Blooming
Glen.

• Nathan Good, mục sư nhiệm chức
đến phong chức, phụ tá mục sư cho
thờ phượng của thanh niên, Swamp

• Joe Hackman, đã được phong chức,
mục sư chính tại Salford.

• Jessica Hedrick, nhiệm chức cho
mục vụ đặc biệt cho mục vụ, mục sư
cho thiếu nhi, Souderton

• Samantha Lioi, đã phong chức, phụ
tá mục sư, East Chestnut Street, đã
đến từ Whitehall

• Fernando Loyola, mục sư nhiêm
chức đến phong chức, Hội thánh
Centro de Alabanza

• Josh Meyer,  đã phong chúc, phụ tá
mục sư Franconia

• Angela Moyer, đã phong chức, mục
sư, Ripple

• Penny Naugle, nhiệm chức đến
phong chức, tuyên úy tại Công đồng
Rockhill, gọi từ Plains

• Ubaldo Roddrigues, đã phong chức,
truyền giáo tại Philippines, gọi từ hội
thánh New Hope Fellowship

• Conrad Swartzentruber, nhiệm chức
đến phong chức, giám thị tại
Dock/Penn View, gọi từ Plains

• Kris Wint, phong chức, muc sư dẫn,
Finland

Hội Đồng Liên hệ Các Mục vụ ( CRMs ) là tổ chức phối
hợp với Hội Đồng Franconia và phục vụ các hôi thánh và khu vực lân cận
trong danh Chúa Giêsu . Để xem danh sách đầy đủ của CRMs , vào 
franconiaconference.org/directory.



2015 Trợ giúp cho hoạt động truyền
giáo
Tiền trợ cấp cho hoạt động truyền giáo (MOGs) có sẳn cho
tất cả các hội thánh trong Giáo hội Franconia Mennonite
cho sự sáng tạo họp tác và khả năng mới cho công việc
truyền giáo ở xa và gần. Tài chánh cho các mục vụ và dự
án được tài trợ bởi Missional Operation tài trợ là những
người được xây dựng trên truyền thống đức tin Mennonite
và họ muốn thử những sáng kiến mới để tìm kiếm cách
thức mới và sáng tạo để những khác tham gia vào, tìm
kiếm phương cách để tiếp cận với các cộng đồng hoặc đến
với những ở khắp nơi trên thế giới. Để xin trợ giúp cho
Mission Operations tài chánh. Xin vào http://franconiacon-
ference.org/mission/steward ship/.

Trong năm 2015, Giáo hội Franconia ban thưởng 11
MOGs tổng công trên 40,000, với giúp tài chánh từ $900-
$5,000. Sau đây là các mục vu và dự án đã nhận ở MOG:
• Make it Rain! Họp tác với Hội Thánh Souderton.
• Leadership Development Mission đến Cuba với Hội

Thánh Norristown New Life.
• Bike and Sol/ Project Haven họp tác với Periomenville.
• Spanish Ministry bắt đầu với Garden Chapel.
• Collaborative Youth Ministry & Leadership

Development in Lehigh Valley.
• Hội Thánh Salem Mennonite họp tác với các hội thánh

tại địa phương cho việc bảo trì nghĩa địa.
• Perkiomenville Cross cultural minister.
• Hội Thánh Plains họp tác với Peace Proclamation

Ministry.
• Alpha và Garden Chapel họp tác với Blanket Ministry.
• NNL anniversary celebration.
• Plains và Spring Mount cho mục vụ đến cựu chiến binh.

Tìm hiểu thêm chi tiếc về việc này. Xin vào:
http://franconiaconference.org/mission/stewardship/

Tony Reyes,   mục sư xuyên văn hóa tại Hội
thánh Perkiomenville Mennonite.

Make It Rain, cài đặt hộp điều khiển năng lượng
cho máy bơm nước giếng.

Để xin trợ giúp cho Mission
Operations tài chánh. Xin vào
http://franconiaconference.org/
mission/steward ship/.

Read the full stories at franconiaconference.org/intersections

Cập nhật tài chánh
Tháng Một 2016

12 Tháng (Năm 2015-2016 Chưa Kiểm toán)
Điều hành Năm qua Hiện Ngân sách Ngân sách

THU
Hội thánh dâng       . $391,943 $376,264 $376,310
Trợ Cấp bất động sản $348,000 $348,000 $355,992
Tất cả các nguồn $ 90,582 $ 94,482 $ 79,209

_________ _________ _________
T Tổng cộng (+) $830,525 $818,746 $811,411

Chi:
Mục vụ/Chương trình $588,740 $635,943 $607,409
Giúp phục vụ $172,738 $182,787 $249,963

_________ _________ _________
Tổng số Chi:(-) $761,478 $818,730 $857,372

_________ _________ _________
Còn Lại: $ 69,047 $   16 ($ 45,961)

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections


