
Trồng, Tưới và Nhìn Đức Chúa Trời
làm Lớn lên
Một năm mới có thể đưa đến một thời điểm để nhìn lại
và phản ảnh trong năm qua, như một người năng khiếu
kiểm tra  sự tăng trưởng của họ từ một năm chăm chỉ lao
động. Trong 2016 là một năm có nhiều sự trồng, tưới
nước và lớn lên trong toàn thể giáo hội. Nó không phải là
thời gian thường được đưa ra để chia sẻ với nhau những
gì Đức Chúa Trời đang làm ở giữa chúng ta. Hội đồng là
một cơ hội chính để khảo sát tất cả các công việc khó
khăn đã được thực hiện cho Nước của Đức Chúa Trời.
Năm nay đã được thực hiện thông qua các bài chứng
qua các video chia sẻ trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy qua
các lần thờ phượng với hơn 250 người tham dự đến từ cả
hai Giáo hội Franconia và Giáo Hạt Đông Phương. Với
chủ đề Hội Đồng là Trồng, Tưới nước, Phát triển và tập
trung vào 1 Cô-rinh-tô 3: 8-9, “Người trồng, kẻ tưới, đều
bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc
mình đã làm. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức
Chúa Trời;(o) anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày,
nhà của Đức Chúa Trời xây,” các video đã làm nổi bật
trồng, tưới và phát triển đang xẫy ra bên trong các hội
thánh và các cộng đồng chung họ. Những người tham dự
nghe nói về một hạt giống đã trồng ở Doylestown
Mennonite đó phát triển thành một nhóm các thành viên
hỗ trợ cho một anh và chị Afghanistan thông qua quá
trình tái định cư.

Họ trồng các hạt giống, tưới nước nó và xem nó phát triển
như các anh chị em và giải quyết để  vào một cuộc sống
mới điều hướng được việc làm, đi học, và các hệ thống
chính phủ phức tạp. Họ trồng các hạt giống, tưới nước nó
và xem nó phát triển như các anh chị em và giải quyết để
vào một cuộc sống mới điều hướng được việc làm, đi học,
và các hệ thống chính phủ phức tạp. Họ liên hệ đến hội
thánh, thậm chí tham gia trong sự thờ phượng và  sự cầu
nguyện. Các thành viên trong hội thánh đã nhìn thấy sự
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tăng trưởng trong anh chị em và trong bản thân của họ như giúp các anh chị em có
được sự giải quyết đã đẩy họ tin tưởng và dựa vào Chúa hơn, phát triển họ trong sự
kiên nhẫn, tính linh hoạt và mạnh mẽ. 

Chúa trồng một hạt giống trong tâm hồn của những người tại hội thánh Deep Run East
khi trên các chuyến đi truyền giáo với tổ chức dự án MAMA đã dẫn họ để bắt đầu trẻ
em  không Lựa Chọn, một quỹ để hỗ trợ trẻ em cần các dịch vụ y tế và xã hội mà nếu
không sẽ không có quyền truy cập vào chúng. Họ đã có thể cung cấp điều trị y tế cho
một cậu bé, Milton người đã bị bỏng nặng trong một tai nạn tại nhà bếp. Từ một hạt
giống trồng trong trái tim của người ở Deep Run East, họ  lần lượt  trồng và  tưới nước
các hạt giống trong trái tim của các em và gia đình mà họ phục

Các câu chuyện khác đã chia sẻ bao gồm Mục vụ Biker đang diễn ra tại Line
Lexington. Hội Thánh giữ chạy hàng tháng cho những người chạy xe mô-tô lên đến
đỉnh điểm trong một sự kiện Biker Chúa Nhật hàng năm, nơi họ có thể chia sẻ Tin
Mừng của Chúa Giêsu với hàng trăm người.

Năm 2005, hội thánh Plains tạo ra một công viên trên đất của họ. Họ truyền bá hạt
giống của họ ra xa hơn trong năm 2010 khi họ  nhận thức về sự cần thiết trong  hội
thánh và cộng đồng của họ. Làm việc để đáp ứng các nhu cầu họ chiêu đãi các nhóm
hỗ trợ cho gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ, và tạo ra một thời gian để tưới nước
bằng cách cung cấp các sự việc đặc biệt dành cho các gia đình có nhu cầu đặc biệt. Họ
đang nhìn thấy nhiều sự phát triển trong mối quan hệ của họ trong cộng đoàn và cộng
đồng rộng lớn hơn.

Swamp đã được phá vỡ đất và trồng hạt giống trong hội thánh của họ cũng như họ
chuẩn bị để phát triển ra ngoài cộng đồng. Làm đất trồng trọt trên mảnh đất hội thánh
họ đã tìm kiếm chủ đích vào lịch sử riêng của họ, những nguồn lực và quà của họ, gói
nó lại với một chuyến du lịch xe buýt buổi sáng Chúa Nhật đi đến cộng đồng xung
quanh nhìn vào nơi họ sinh sống, nơi họ làm việc và cửa hàng.

Taftsville Nhà thờ Cộng Đồng Mennonite, gọi nơi Vermont, là một trong những tiểu
bang không đi nhà thờ nhất trong cả nước. Khích lệ một giá trị chia sẻ sáng tạo quan
tâm đến những người láng giềng không đến nhà thờ. Taftsville đã trở nên là một
Mennonite Creation Care Network (MCCN) Hội Thánh Green Patchwork và đang làm
việc để lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời sẽ giúp họ để tạo ra năng lượng tái tạo. Họ
đang nỗ lực trồng những sự chăm sóc sáng tạo trong hội thánh của họ đưa đến sự tiết
kiệm tài chính và năng lượng dư thừa tạo ra
có thể được sử dụng cho trồng và tưới nước
trong cộng đồng. Có nhiều câu chuyện dài
không thể  dứt về trồng, tưới nước, và là
Đức Chúa Trời đang phát triển dân của
mình trong suốt hội đồng. Một vài chi tiết
được chia sẻ tại hội bao gồm một buổi
dưỡng linh phụ nữ song ngữ đã tổ chức bởi
Nueva Vida Norristown New Life và Centro
de Alabanza, hội thánh West Swamp làm
việc với  những người vô gia cư và Code
Blue Shelter tại Quakertown, và một khu
vườn cộng đồng được sử dụng để dạy bài
học trẻ em về cuộc sống như hội thánh
Ripple và Whitehall đang trồng và tưới
nghĩa đen và những hạt giống thuộc linh.

Đây chỉ là một hương vị của phần thưởng
của Nước Trời. Để nghe thêm về bất kỳ của
những câu chuyện này xem video của họ tại
EDC-FMC.org/assembly.

—Barbie Fischer

Biên Tập Viên
Shake, Rattle, and Roll. Đây là thuật
ngữ trong năm 1950 để mô tả một
phong trào âm nhạc và hiện tượng.
Khi tôi đọc qua ấn bản này của tờ
Giao Điểm, tôi không thể không nghĩ
như thế nào đây là một phong trào và
các hiện tượng Đức Chúa Trời trong
Giáo hội Franconia Mennonite.

Đây thực sự là một thời điểm shaking
(lắc), rattling (huyên náo) và rolling
(Lắc lư) trong cả Giáo hội Franconia.

Khi tôi nghĩ về những gì shaking
(lắc), nhắc nhở  tôi trong Công Vụ
4:31 như một ví dụ về Thần  của
Chúa di chuyển giữa những người con
dân Chúa và sự hiệp nhất và quyền
năng của hội thánh được tuôn ra.

Đọc các nhân chứng trong suốt các
bài viết trong phiên bản này, tôi nhìn
thấy những khoảnh khắc Đưc Chúa
Trời cho một sự đa dạng của con
người xuyên qua cả một sự đa dạng
các nơi. Trong khi tôi rất phấn khởi về
tương lai của chúng tôi với nhau,
đồng thời tôi tin rằng có những người
trong số chúng ta biết rằng vẫn còn
hơi raddled (Huyên náo). Họ rúng
động (shaking) nhưng vẫn chưa hoàn
toàn giải quyết đủ để roll (lắc lư).
Đồng thời, họ sẵn sàng đưa tay mình
để cày.

Anh chị em, có nhiều để được tạ ơn
nếu chúng ta chỉ có thể nhớ để "Roll". 

Châm ngôn 16: 3 nói tốt nhất "Lăn
công việc của bạn cho Chúa (cam kết
và tin tưởng nó hoàn toàn nơi Ngài,
Ngài sẽ làm ra những suy nghĩ của
bạn để trở thành dễ chịu theo ý muốn
của Ngài, và) như vậy mọi kế hoạch
của bạn được thiết lập và thành công."

Đối với tất cả những điều tuyệt vời
mà chúng ta nhìn thấy và kinh nghiệm
như con dân của Chúa được gọi là
Giáo hội Franconia, tôi
khuyến khích bạn,
Shake, (theo tinh thần
Công vụ 4:31) không
được quá Raddled và
trên hết, đừng quên
Roll trong lời hứa của
Châm ngôn 16:  
— Ertell Whigham,  

Hội trưởng thánh.
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ence.org 

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC



Làm Việc để Hướng Tới Sự Hòa Giải

Các Đại biểu của Giáo hội Franconia ngồi lại để
kiểm với các nhóm tại Hội Đồng Mùa Thu

2016

Sau cái tách ra 169 năm trước, hơn 240 đại đại biểu từ Giáo Hạt Miền Đông và Giáo Hội Franconia thống nhất tại Hội đồng
Mùa Thu  để tìm hiểu hòa hợp với nhau. Cuộc họp được chia riêng ra các hai phiên, cả hai giáo hội đã thảo luận một đề nghị
cho thăm dò ý hòa giải. Đề xuất này đã được khẳng định bởi 96% của Franconia Các đại biểu và 100% đại biểu Giáo hạt
Miền Đông.

Trước khi buổi họp, các đại biểu đã nhận được một lá thư (có sẵn tại EDC-FMC.org/assembly) từ cả hai Rodger Schmell,
người điều hành của Giáo hạt Miền Đông, và John Goshow, người điều hành của Giáo Hội  Franconia, đặt ra một số các lịch
sử chung, lý do cho sự chia rẽ , và sự hợp tác đó đã được diễn ra trong hai thập kỷ qua.

Ngoài ra, lá thư bao gồm một đề nghị hai chuyên gia tư vấn tham gia vào trong quá trình cả năm 2017 chủ đích là khám phá
những gì khác biệt vẫn còn tồn tại giữa hai giáo hội và làm thế nào các giáo hội có thể làm việc hướng đến hòa giải. Cả hai
người điều hành trong các phiên họp nhấn mạnh rằng trọng tâm là về hoà giải mà có thể hoặc không có thể bao gồm việc sáp
nhập; Tuy nhiên, cả hai đều hy vọng rằng một sự hợp nhất có thể xảy ra.

Thảo luận từ cả hai giáo hội về đề xuất này bao gồm các ý kiến về cách thức làm sao đây là một chứng nhân vĩ đại cho thế
giới và đó là Mennonites "chúng tôi là một người hòa giải." Thời gian và không nóng vội đã được khẳng định, cùng với sự
thừa nhận rằng tinh thần đang dẫn đầu trong hướng này nên nó là khôn ngoan để làm theo. Đồng thời, có những mối quan
ngại về sự khác biệt trong chính thể và quan điểm của Bản Xác Nhận Niềm Tin, cùng với một sự kêu gọi để đảm bảo lịch sử
của cả hai giáo hội được tôn trọng và bảo quản.

Để biết thêm về quá trình hòa giải này ghé thăm theo dõi tại EDC-FMC.org/assembly và đọc những bài báo ngày 21 tháng 11
trong The Mennonite và Mennonite thế giới đánh giá.

Cập nhật Tình hình về Hội Thánh Cùng nhau
Đối với năm 2015 đại biểu Hội Đồng được yêu cầu giao ra
sự bày tỏ của Hội Thánh Cùng Nhau để khẳng định. Từ
những khẳng định tại Hội đồng 2015 hai Nhóm Đặc Trách
và một ủy ban được thành lập để thực hiện những điều đã
phát biểu. Báo cáo từ các nhóm cũng đã được trao cho các
đại biểu giáo hội Franconia tại Hội Đồng 2016.

Ủy ban Đức tin và Đời Sống báo cáo rằng việc hợp lại đầu
tiên của các lãnh đạo cấp giấy chứng nhận đã được tổ chức
và được đón nhận. Họ chia sẻ kế hoạch cho việc hợp mặt
tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng Hai năm 2017.

Nhóm Đặc Trách về sự Lạm Dụng  đã nói về công việc của
họ để cung cấp hỗ trợ cho những nạn nhân trưởng thành
trong cộng đồng, làm việc để đảm bảo chính sách phù hợp
được đưa ra cho giáo hội và các hội chúng, và rằng sẽ có cơ
hội giáo dục cho các hội thánh trong năm 2017.

Nhóm Đặc Trách Israel / Palestine báo cáo về công việc
của mình để giáo dục giáo hội  về tình hình ở đó trong sự
tham dư kỳ tới tại Mennonite Church USA (MCUSA) quyết
nghị ở Orlando vào năm 2017. Họ mong muốn cung cấp
các sự kiện giáo dục nhiều hơn trong năm 2017 nữa.

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.



Phát triển Nơi mà Bạn Trồng
Jess McQuade là hội viên của Hội Thánh Mennonite tại Souderton, Phó Hội Trưởng
Giám Đốc quản lý cho Allebach Communication, vợ John, và mẹ của ba con còn
sống. Jess sống theo lịch trình quá bận rộn đòi hỏi cho những vai trò này. Jess đã thực
sự trưởng thành nơi Chúa đã trồng cô là một người thật sự Truyền Giáo mổi ngày. Một
nhà truyền giáo hằng ngày là những người cố tình sống theo Mạng Lịnh  để môn đệ
hóa trong bối cảnh công việc của họ, các mối quan hệ, nhà cửa của họ và các hoạt
động cuộc sống bình thường. Trong vai trò truyền giáo của mình, Jess muc vụ cho giới
trẻ bằng cách  hướng dẫn học Kinh Thánh hằng tuần tại công viên Souderton cho các
thành viên đội bơi trước khi tập dợt buổi sáng.

Đội Bơi Souderton là một trong nhiều hoạt động ngoại khóa mà con Jess tham gia. Ngoài
sự đáp ứng, gia đình thực tập 7-10 giờ mỗi tuần gần như quanh năm. Rõ ràng là Jess
dành rất nhiều thời gian tại hồ bơi! Một vài năm trước đây, một người bạn giới thiệu
một cuốn sách gọi là "Đừng Lãng phí môn Thể thao của bạn" bởi C.J. Mahaney. Jess
nói nó nhắc nhở cô, "thể thao là một món quà từ Thiên Chúa, và chúng ta có thể sử dụng chúng để làm vinh danh Thiên Chúa
(cho phép của Đức Chúa Trời là một trọng tâm và ưu tiên của chúng ta) hoặc chúng ta có thể sử dụng chúng để cố gắng mang lại
vinh quang cho chính mình (không chỉ là vận động viên, mà còn là cha mẹ của các vận động viên). Học Kinh Thánh chỉ là một
cách tôi nghĩ tôi có thể giúp các con của tôi, và hy vọng những người khác, tiếp tục tập trung vào Thiên Chúa và để Ngài được
vinh quang trong thể thao của họ ".

Vì vậy, hai mùa hè trước, Jess đã bắt đầu họp với một nhóm người bơi trẻ ở công viên trước khi thực tập, và trước khi cô ấy cần
đến nơi làm việc. Tất cả các thành viên trong đội bơi đều được tham gia. Nhóm thực hiện một sinh hoạt để phá sự ngắn cách, đọc
một bài làm chứng từ một vận động viên Cơ Đốc với một đoạn Kinh Thánh tương ứng và thảo luận về những gì nó có ý nghĩa cho
họ trong cuộc sống hàng ngày và điền kinh. Mỗi buổi họp kết thúc với nêu ra vấn đề cầu nguyện và cầu nguyện. Theo Jess, "Ở nơi
đó luôn luôn có các em cầu nguyện cho yêu cầu cầu nguyện của người khác - đó là điều tuyệt vời nhất để nghe!"

Không chỉ là Jess nuôi dưỡng các em theo Chúa Giêsu qua cách nghiên cứu Kinh Thánh mà thôi, nhưng cô cũng dạy cho các
em lãnh đạo. Con gái và con trai của Jess cũng có hướng dẫn cầu nguyện, họ chọn ra các câu Thánh Kinh có liên quan, và
hướng dẫn một vài trò chơi. Năm tới hy vọng họ sẽ tự hướng dẫn học Kinh Thánh theo cách riêng của họ. Một phụ nữ trẻ lớn
lên tại nhà thờ Souderton Mennonite, Jessica Wimmer, là một huấn luyện viên của đội bơi. Cô tham gia với những người bơi
lội và hướng dẫn những buổi sáng học Kinh Thánh.

Qua hai năm kinh nghiệm trong cánh đồng truyền giáo mổi ngày, Jess đã học được rằng Thiên Chúa "sẽ cung cấp cho bạn
những gì bạn cần để có thể làm những gì Ngài đang kêu gọi bạn làm. Tôi không phải là một người mẹ siêu - cuộc sống bận
rộn và tôi thường sống trong một trạng thái cảm giác hoàn toàn bị choáng ngợp. Ngay cả một điều nhỏ thêm vào, đơn giản
như buổi học Kinh Thánh này đến đĩa của tôi gần như có thể đưa tôi đến gần cạnh, nhưng tôi thực sự cảm thấy [Thiên Chúa]
gọi tôi để làm điều này và mỗi tuần Ngài đã cho tôi những nguồn lực và sức mạnh để thực hiện nó. Tôi rời khỏi mổi buổi họp
tôi cảm giác hoàn toàn tràn đầy sinh lực, phước hạnh, và vui mừng bởi những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong thời gian ngắn
của chúng tôi với nhau ". — Jenifer Eriksen Morales, Hội trưởng LEADership 

Giáo hội tiếp tục hỗ trợ các hội thánh làm việc để xây dựng
trên truyền thống đức tin của Mennonite bằng cách cố gắng
những sáng kiến mới và sáng tạo để tham gia vào cộng đồng
và người dân của họ trên toàn cầu xuyên qua việc xuất ngân
quỹ  hoạt động Truyền giáo tài trợ (MOGs).

Trong năm 2016, chín MOGs đã được trao từ $ 1000-$5000 với
tổng số $ 32,000 đã được xuất. Các dự án được tài trợ bao gồm:
• Hỗ trợ Tây Philadelphia trong việc trang bị hội chúng của

họ trong sự liên văn hóa để hiểu biết tốt hơn, xây dựng mối
quan hệ với,   chăm sóc và chào đón những công dân trở về
từ nhà tù vào trong cộng đồng và hội chúng rộng lớn hơn.

• Perkasie đã được trao một MOG để "tham gia vào một thí
nghiệm trong việc kết nối với cộng đồng của chúng tôi," lập
nên một nhóm để kết nối cộng đồng  là những người làm

việc đánh giá nhu cầu và sự đam mê trong hội chúng và
cộng đồng, lập kế hoạch qua cách sáng tạo để thích họp với
xung quanh cộng đồng Perkasie.

• Souderton cũng đã được trao một MOG để hỗ trợ trong việc
mở rộng dịch vụ thực tập Mùa Hè Phục vụ của họ để bao
gồm các nhà thờ khu vực khác. Chương trình cung cấp thực
tập với môn đồ hóa nhấn mạnh thực hành Tâm Linh. Họ
cũng được đào tạo trong gây dựng nhóm, truyền giáo đa
văn hóa, vấn đề đô thị, và lãnh đạo. Tất cả trong khi cung
cấp dịch vụ với các tổ chức từ thiện khu vực và  các nhà thờ
địa phương.

Để biết thêm về MOGs và xem lời làm chứng từ 2016 nhận
tham quan: http://franconiaconference.org/mission/steward-
ship/

Trồng Hạt giống qua Hoạt Động Tài Trợ Truyền Giáo

Jess McQuade với chồng của cô, John, và các

con, Katie (15), Aiden(15) và Kieran (11)



"Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa
gặt sai con gặt đến trong mùa của mình, do đó, để gửi người
làm đi vào trong cánh đồng mình" Lu-ca nói 10: 2. Giáo hội
Franconia đã hỏi và Đức Chúa Trời đã gửi cho chúng ta người
làm trong chín lãnh đạo mới được cấp giấy chứng nhận vào
năm 2016. Năm nay  Giáo hội Franconia  đã nhìn thấy ba
người mới được cấp giấy phép để được phong chức, hai
chuyển vào trong giáo hội, ba  được tấn phong và một được
cấp giấy tái hoạt động.

Trong số những người có các thông tin mới nhất là:
• Paula Stoltzfus, Cấp giấy phép đến Phong chức, Phụ tá

Mục sư sư tại Hội Thánh Mennonite Plains
• Josh Jefferson, Cấp giấy phép đến Phong chức, Mục sư

thanh niên tại nhà thờ Souderton Mennonite
• Maria Hosler Byler, Cấp Giấy Phép đến Phong chức,

Mục sư Phó Thanh niên và Gia đình Đức Tin tại nhà thờ

Tin Lành Mennonite Salford
• Kris Ann Swartley, Thụ phong Mục sư, Mục sư của sự

hình thành và Truyền Giáo tại Hội Thánh Mennonite
Doylestown

• Tami Good, Thụ phong, Phó Mục sư tại Hội Thánh
Swamp Mennonite 

• Carolyn Albright, Thụ phong, Mục sư tại Ripple
• Mike Spinelli, Thụ phong Chuyển qua, Mục sư chính tại

Perkiomenville Mennonite Church 
• Tim Bentch, Thụ phong chuyển qua, Mục sư chính tại

Souderton Mennonite Church 
• Marilyn Bender, Thụ phong phục hồi hoạt động, Giám

đốc về Tâm Linh và hội viên tại Ripple

Để tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo mới được cấp giấy
chứng nhận của chúng ta xin kiểm tra các nhà Lãnh đạo
video mới được cấp giấy chứng tại EDC-FMC.org/assembly

Những Người Làm Trong Cánh Đồng Franconia 

Những cơn gió của sự thay đổi đang thổi
Năm nay, Linh đã được di chuyển, thúc đẩy các mục vụ mới, và một số đưa dẫn cho một chương mới.
Một trong những người đang được dẫn tới một chương mới là Hội trưởng Điều hành Giáo hội, Ertell
Whigham. Trong tháng 5 năm 2016,  Chủ tịch Giáo hội, John Goshow, thông báo rằng hội đồng quản trị
đã chấp nhận đơn từ chức của Ertell trong đó Ertell nói, "nó còn là một phước hạnh và vinh dự phục vụ
là Hội trưởng điều hành và Giám đốc điều hành của Giáo hội Franconia  Mennonite. Thay mặt cho giáo
hội, tôi rất thích đã có những cơ hội và các mối quan hệ hợp tác  đã có mở mang và trơ nên vững mạnh
ở giữa cử tri và các hội viên MCUSA. Tuy nhiên, như tôi cảm nhận đã đền thời điểm cho một sự thay
đổi trong trách nhiệm và trọng tâm muc vụ, tôi tin rằng thời điểm đã đến gần cho tôi để bước ra khỏi vai
trò trong giáo hội hiện tại của tôi là Hội trưởng điều hành và Giám đốc điều hành của FMC. Kết quả là,
xin vui lòng chấp nhận lá thư này là thông báo chính thức của tôi từ chức có hiệu quả 01 Tháng Hai,
2017. "                                               

Ertell đã phục vụ trong Giáo hội 17 năm qua, năm Năm trong số đó là làm Hội trưởng điều hành. Khi anh bước đi theo sự hướng
dẫn của Thánh Linh đi vào trong một chương mới của mục vụ anh rời khỏi giáo hội trong một công ty và vị trí tài chính tốt.
Ertell sẽ tiêp tục là Mục sư tại Hội Thánh Nueva Vida Norristown New Life và mong muốn những gì Chúa có trong kho cho
anh.

Ban chấp hành Giáo hội để tháng Sáu để nghe các đại biểu, Giáo Hội Lảnh Đạo Mục vụ liên hệ, các mục sư và nhân viên, khi họ
đã nhìn tinh chỉnh  công việc Hội trưởng điều hành để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của giáo hội trong thời gian này. Ngày 01 Tháng
Bảy, một ủy ban tìm hiểu được bổ nhiệm gồm Joy Sutter của Hội Thánh Salford Mennonite, trưởng ban cùng với Angela Moyer
(Ripple) đã phục vụ như là đại diện hội đồng quản trị trong ủy ban, Henry Longacre (Swamp), Glen Nemath (Blooming Glen),
Doris Diener (Hội thánh Mennonite Franconia), và Michael Meneses (Hội thánh Wellspring của Skippack).

Sau khi chấp nhận đề cử và qua nhiều cuộc phỏng vấn và thời gian cầu nguyện và nhận định ban tìm kiếm giới thiệu đến Ban
chấp hành Giáo Hội  những người đã tiếp nhận sự giới thiệu đến Ban Chấp Hành Giáo hội.

Nó đã được công bố vào ngày thứ 13 của tháng Mười Hai bởi một quyết định nhất trí Ban Chấp Hành
đã bổ nhiệm Steve Kriss là Hội trưởng điều hành mới của Giáo Hội Franconia để bắt đầu trong vai trò
này vào ngày 01 tháng Một, năm 2017. Ủy ban tìm kiếm nêu trong khuyến nghị của họ rằng, "Steve
mang 10 năm của Giáo hội Franconia kinh nghiệm lãnh đạo tổ chức với vai trò này, phục vụ là giám
đốc sự mở mang lảnh đạo và Cố vấn các Hội thánh. Steve được đánh giá cao khẳng định trong quá
trình đề cử và nhất trí phân biệt bởi các ủy ban tìm kiếm là ứng cử viên tốt nhất để dẫn dắt giáo hội của
chúng tôi vào thời điểm này ... Steve là một người có thể lắng nghe mọi quan điểm và đứng vững vào
thần đạo A-na-báp-tít và thực hành. Steve khẳng định cam kết với Mennonite Church USA và sẽ đại
diện cho Giáo Hội Franconia tốt trong các giáo phái.

Để nghe từ Steve là tại sao anh chấp nhận vị trí kiểm tra bài viết của ông: "Tại sao tôi nói Yes" tại
http://franconiaconference.org/why-i-said-yes/



Giáo hội hoan nghênh Hội đồng mới
và thành viên Ủy ban. 
Trong năm 2016 Giáo hội hoan nghênh hai thành viên nhiệm
kỳ đầu tiên Ban Chấp Hành Giáo hội và một Ủy viên Mục vụ
nhiệm kỳ đầu tiên. Ban Chấp Hành Giáo hội có trách nhiệm quản lý khài tượng và sứ mệnh của Giáo hội như quy định của
các đại biểu. Để hỗ trợ cho việc này hội đồng quản trị có ba ủy ban gồm các thành viên giáo hội thêm vào, một trong số đó là
Ủy ban  chịu trách nhiệm về tất cả chính sách liên quan đến sự kêu gọi, bổ nhiệm, đào tạo và kỷ luật đối với những người

được chứng nhận bởi Giáo hội. .

Ban Chấp hành quyết định Kris Wint, mục sư chính của Hội Thánh Finland Mennonite, là một
thành viên hội đồng quản trị trong tháng Giêng. Kris được phong chức tại Giáo hội năm 2015
nhận bằng Thạc sĩ Thần học tại Biblical Theological Seminary (Hatfield, PA) vào năm 2014. Ông
đến mục sư sau khi cảm nhận một sự kêu gọi đi đến chủng viện trong
khi là một thành viên tại Phần Lan và làm việc như một người quản lý
và đào tạo cho Haines & Kibblehouse .

Vào tháng 9 năm 2016, Hội đồng quản trị quyết định Paula
Marolewski như một thành viên hội đồng. Paula là một thành viên 16
năm tại nhà thờ Perkiomenville Mennonite nơi cô đã phục vụ trong
nhiều vai trò, trong đó có Mục sư về Giáo dục, thành viên trong Ban
Mục vụ, và như là một phần của nhóm người cao tuổi. Paula kinh
doanh cho riêng mình như một người viết quản cáo, phát triển tài liệu
tiếp thị cho các công ty.

Cũng trong tháng Chín, Sherri Binder ở Hội thánh Ripple gia nhập
vào Ủy ban Mục vụ là một thành viên. Sherri có bằng Tiến sĩ Triết
học (Ph.D.) trong Cộng Đồng & Tâm lý học văn hoá từ Đại học Hawaii (Manoa). Sherri là Chủ
tịch BrokoppBinder Research & Consulting nơi cô tiến hành nghiên cứu về cách thức phục hồi
cộng đồng từ các thảm họa thiên nhiên, cùng với tiến hành sự đánh giá chương trình. Cô cũng là
giám đốc của Cộng đồng Ripple Inc., phi lợi nhuận được thành lập ngoài nhà thờ Ripple.

Chúng tôi mời bạn để chào đón họ với những vai tròlảnh đạo mới trong giáo hội. Để tìm hiểu
thêm về Kris Wint truy cập: http://franconiaconference.org/board-welcome-kris-wint/, về Paula

Maloweski visit: http://franconiaconference.org/board-welcomes-paula-marolewski/, và tìm hiểu về Sherri Binder visit:
http://franconiaconference.org/ministerial-
committee-welcomes-sherri-binder/
— Do Colin Ingram, Giáo hội người viết

Đón dấu hiệu sân hàng xóm của chúng tôi đang có
sẵn từ Giáo Hội Mennonite Plains cho $ 10. Tiếp
xúc plainsmc@verizon.net

Read the full stories at franconiaconference.org/intersections

Cập nhật tài chánh
Tháng Mười Hai 2016

11 Tháng (Năm 2016-2017 Chưa Kiểm toán)
Điều hành Năm qua Hiện Ngân sách Ngân sách

THU
Hội thánh dâng       . $305,120 $300,663 $296,321
Trợ Cấp bất động sản $320,837 $320,826 $319,000
Tất cả các nguồn $  74,134 $  73,161 $  83,629

_________ _________ _________
T Tổng cộng (+) $700,091 $694,650 $698,950

Chi:
Mục vụ/Chương trình $536,738 $580,328 $542,705
Giúp phục vụ $149,508 $159,353 $158,270

_________ _________ _________
Tổng số Chi:(-) $686,246 $739,681 $700,975

_________ _________ _________
Còn Lại: $  13,845 $ (45,031) ($   2,025)

Tìm toàn bộ câu chuyện tại franconiaconference.org/intersections
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