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Kisah dari Konferensi Franconia Men
Musim Gugur 2018

Perjalanan Bersama

Peta jalan izinkan kami untuk memetakan jalur
untuk berpindah ke tujuan. Peta tidak tahu kapan lalu lintas padat atau ada jembatannya. Terkadang peta kita tidak selalu akurat seperti yang
kita pikirkan dan di sepanjang jalan muncul
jalan yang mungkin menjadi pilihan yang lebih
baik untuk perjalanan kita. Ketika hal-hal terjadi
di sepanjang perjalanan kita para pelancong
harus menilai situasi dan memetakan sekitar
rintangan dan rintangan yang mungkin timbul
menjaga momentum ke depan kita menuju tujuan
kita. Menggunakan peta jalan membutuhkan
beberapa ketajaman data saat kita melakukan
perjalanan bersama.
Konfrensi Franconia dan Distrik bagian Timur
sudah mengalami perjalanan bersama dalam beberapa waktu ini. Enam tahun yang lalu kedua
konferensi ini dengan sengaja ditetapkan untuk
bergabung dalam pertemuan untuk membangun
sebuah hubungan. Pada musim gugur lalu
menghasilkan sebuah kesepakatan yang menarik
dan sesuai dengan hasil pengamatan akan adanya penyatuan dari kedua konfrerensi tersebut.
Ini adalah sebuah proses panjang yang dibantu
oleh dua konsultan luar dan dilaksanakan oleh
seluruh anggota time dari kedua konferensi.
Pada Pertemuan Musim Gugur 2017 delegasi
dari kedua konferensi mengambil tindakan
dengan membuat sebuah penawaran yang sudah
di konsultasikan oleh tim yaitu untuk membuat
sebuah kesepakatan dimana dibutuhkan sekitar
lebih dari dua tahun untuk menjalankan proses
dari rekonsolidasi dan penjajakan struktur. Tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar yang
tepat dan gambaran seperti apa pemersatuan
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Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org

Redaksi

“Kita adalah satu dalam Roh
dalam ikatan damai” Efesus
4:3 adalah tema dari Pertemuan
gabungan Konferensi Franconia
bagian Timur pada Pertemuan
musim gugur tahun ini.
Pertemuan ini tidaklah seperti
pertemuan lainnya yang sudah
kita jelajahi yang nampaknya
sepertinya sebuah kesatuan
konferensi. Bukan hanya satu
dalam Roh, akan tetapi satu
dalam pelaksanaan dan nama
juga. Pada musim gugur ini
para delegasi dan setiap anggota
dari konferensi yang mau akan
berkumpul untuk memuji Tuhan
dan untuk berdiskusi perihal dimana perbedaan dan bagaimana
mempersatukan perbedaan itu.
Dalam hal ini kita teringat pada
1 Korintus 12 dan membayangkan sebagai tubuh Kristus.
Sekalipun kita satu dalam
tubuh tapi kita memiliki banyak
anggota. Semua anggota ini
memiliki perbedaan dengan talenta yang besar, latar belakang
etnik yang berbeda. Tahun ini
kami bersyukur kepada semua
yang telah mau melangkah maju
dan mau membagikan talenta
mereka kepada komunitas kita
diluar disaat masa peralihan ini.
Kami masih menyambut dengan
senang hati setiap anggota baru
yang and juga kongreagsi yang
baru yang ingin berbagai talenta
dan suka cita bersama mereka.
Pada saat kita berada dalam
sebuah perjalanan yang unik
atau kemungkinan untuk
rekonsiliasi, pekerjaan kita
untuk Kerajaan Surga akan terus
berjalan dan kami bersyukur
kepada mereka yang setia dalam
panggilan pekerjaan dan mau
bergabung dalam perjalanan
bersama kami.
— Barbie Fischer,
Pimpinan
Komunikasi
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kedua konferensi itu nantinya. Akhir dari keputusan tersebut akan dilakukan pemilihan pada
Pertemuan musim gugur tahun 2019 untuk memastikan apakah kita akan digabung atau tidak.
Sejak pertemuan musim gugur tahun 2017 kedua tim tersebut di bentuk berdasarkan hasil
temuan para konsul. Satu tim untuk fokus pada persoalan keselamatan dari konferensi. Para
tim sudah mengidentifikasikan dimana mereka akan bekerja satu sama lain dan membantu membangun hubungan diantara mereka. Tujuan rekonsiliasi tim ini adalah kelak setelah
pertemuan musim gugur 2018 ini kita dapat saling memperhatikan satu sama lain. Pertemuan
musim gugur mengambil tema “Kita satu dalam roh yang dipersatukan dalam dalam”. Para tim
melihat pada : Bagaimana kita dapat menjadi satu? Mereka sudah menyadari bahwa hubungan
diantara kedua konferensi ini adalah positif dan hubungan persaudaraan. Perbedaan dalam
kebutuhan kesembuhan adalah untuk hubungan pribadi dan pengalaman mereka sendiri.
Mereka bekerja dengan berbagai cara untuk memberi ruang bagi pemulihan masa lalu mereka,
mengambil sikap agar tidak terulang lagi dan juga kepada yang mereka yang masih tersakiti
kiranya segera menerima kesembuhan. Tim rekonsiliasi berencana untuk bergabung dalam
acara pujian bersama dalam pertemuan musim gugur ini.
Dari sudut pandang politik dan struktur ada beberapa rintangan yang harus diatasi. Disinilah
tim strukutur sudah bekerja untuk mengidentifikasi jenis-jenis politik dan dan struktur yang
akan dibuatkan formatnya dalam sesi Menggali Lebih Dalam di Pertemuan Musim Gugur tahun
ini. Sesi ini dibuat untuk mendapatkan umpan balik dari delegasi dan anggota konferensi lainnya
yang ingin bergabung dalam diskusi ini yang sehubungan dengan perbedaan dan apakah yang
sangat ingin kita lihat untuk mempercepat penggabungan daerah ini. Informasi ini akan membantu para tim untuk mengembangkan penawaran ini dalam pengembangan konferensi ini.
Lalu, pada tgl 4 Mei 2019 konferensi akan mengadakan Pertemuan Musim Semi dimana tim
struktur akan mempersembahkan penawaran mereka untuk penggabungan Konferensi Distrik
bagian Timur dan Franconia Konferensi. Selanjutnya akan diadakan diskusi sehubungan dengan
visi dan misi dan apabila bisa lebih dipercepat maka akan ada pemberian nama untuk sebuah
konferensi baru. Akan diberikan juga waktu untuk memberikan tanggapan struktur konferensi
yang diajukan sebelum.
Dalam perjalanan kami sebagai tim kami banyak mendengar pertanyaan mengapa ini harus
dilakukan dalam dua tahun? Kita harus ingat bahwa kita memiliki dari dasar yang harus melindungi 57 kongregasi diantara dua konferensi dan berbagai macam politik, struktur dan selama 170
tahun sejarah menjadi koreksi bagi perjalanan kami. Tim suka rela kami juga memiliki jadwal
perjalanan yang berbeda-beda, dan mengalami banyak perubahan dalam perjalan mereka karna
berbagai rintangan bahkan harus mengambil langkah lain diluar rencana untuk mempersingkat
waktu.
Tonggak perjalanan kami sebagai konferensi yang
harus diperhatikan adalah sebagai berikut: Pada
musim gugur 2018 kita akan semakin memperhatikan
satu sama lain sementara kita bergerak semakin cepat.
Kita bertanya dan melihat bagaimana cara Tuhan untuk
kita bisa melaksanakan ini sebagai secara bersama
(baik tergabung atau pemisahan entitas). Pada Musim
Semi 2019 kita akan mengambil waktu untuk sepak
terjang pengajuan struktur dan penggabungan konferensi. Pada Musim Semi 2019 akan diadakan pemilihan suara apakah akan di gabung atau tidak. Apabila
digabung, sebuah tim akan diperlukan untuk membangun dan melaksanakan hasil pemilihan dalam struktur
dan mulai membuat pertemuan konferensi baru. Kita
semua berada dalam perjalanan ini bersama-sama.
— Scott Roth, Bertindak sebagai Pemimpin
Eksekutif dari Konferensi Distrik bagian Timur.
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Barbie Fischer,
Pimpinan Komunikasi
Persimpangan sekarang tersedia dalam
bahasa Inggris, Spanyol, Indonesia,
dan Vietnam. Untuk salinan, kontak
kantor@franconiaconference.org

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

Perjalanan Iman : Konferensi – pelayanan sementara dengan kaum muda

Sebagai Ketua Pelayanan Pemuda, John Stolzfus pada bulan Juli telah menyelesaikan enam tahun perannya di Konfrensi Franconia;
beliau berkata , “ Sebagai sebuah konfrensi kita harus secara terus menerus bertanya akan bagaimana caranya kita bisa menyampaikan
Iman kepercayaan dan bagaiamana cara gereja melakukan pendekatan kepada para generasi muda. Bagaimana kita sebagai gereja menjadi contoh dalam penyerahan iman dan kepercayaan yang berpusat pada Tuhan Yesus? Kita perlu meletakan iman dan harapan kita
dengan mengakui bahwa Tuhan selalu setia kepada semua generasi. Kita percaya bahwa Roh yang sama bekerja dalam hidup kita akan
selalu hidup dan bergerak dalam kehidupan anak-anak kita dan generasi selanjutnya sebagai bagian dari tubuh Kristus.”
Pada kenyataannya gereja dan konfrensi pelayanan pemuda berubah. Konfrensi sudah menyadari akan
hal ini. Dua tahun yang lalu dewan mengundang satuan tugas untuk memeriksa bagaimana konfrensi ini
memperlengkapi pelayanan kaum muda, pemimpin dan para pemuda. John adalah bagian dari proses ini.
Hasil dan usulan dari pemeriksaan satuan tugas akan diberikan dalam beberapa bulan yang akan datang.
Pada bulan Agustus, John dan istrinya Paula sudah ditempatkan di Harrisonburg, VA dimana Paula akan
memulai perannya sebagai gembalaa di Gereja Mennonite Park View. Sebelum pindah, John membantu
mengembangkan rencana sementara untuk kelanjutan dari pelayanan konfrensi pemuda. Menyadari bah- Dari kiri ke kanan: Pastor Brent
wa untuk pelayanan kaum muda konferensi adalah pekerjaan yang membutuhkan ban yak perhatian, tiga Camilleri, Pastor Dannilo Sanorang gembala dengan suka rela untuk melayani dan berperan dimasa yang akan datang. Mereka adalah: chez dan Pastor Mike Ford
Brent Camilleri, pendamping pastor di Deep Run East, bertindak sebagai pemimpin akan memfasilitasi dengan mengadakan pertemuan
rutin bulanan dengan para gembala pemuda; Mike Ford, gembala pemuda di Gereja Mennonite di Blooming Glen, akan mengkordinasikan
untuk pesta tengah malam di Spring Junior; Danilo Sanchez, pendamping pastor di Whitehall dan juga sebagai bagian dari gembala di Ripple, akan melanjutkan melayani di pelayanan kaum muda di Gereja Mennonite USA dan juga sebagai penghubung dari setiap denominasi.
Konfrensi sangat berterima kasih atas kerelaan dan kesediaan Danilo, Mike dan Brent yang membawa sejarah panjang pelayanan dan
kepemimpinan dari konfrensi kita; yang rela mengemban tanggung jawab lebih dalam beberapa bulan yang akan datang untuk memastikan bahwa para pemuda dan ketuanya selalu di dukung dan di persiapkan. Pengaturan sementara ini memberi waktu kepada konfrensi
untuk dengan bijaksana secara terus menerus memeriksa proses ini sebelum mengambil keputusan jangka panjang sehubungan dengan
pelayanan dari konfrensi kaum muda. Kami menghargai setiap doa-doa untuk langkah bijaksana lainnya yang harus diambil dimana kita
bersama-sama membayangkan pelayanan konfrensi pelayanan pemuda ini dimasa depan adalah tertanam dan membagikan nilai-nilai
Anabaptsi dan membagikannya untuk perubahan dalam misi dan perbedaan budaya yang berjalan dalam damai Kristus.
— Steve Kriss, Pemimpin Eksekutif, dan Mary Nitzsche, Pendamping Pemimpin

Penetapan Tugas

Dalam pertemuan musim gugur para delegasi diminta untuk meneguhkan dua anggota baru dari dewan Konfrensi Franconia, Cory Longacre dari Gereja Mennonite Souderton dan Kiron Mateti dari Gereja Mennonite Plains. Para delegasi juga diminta untuk meneguhkan
Angela Moyer dari Ripple untuk perannya sebagai Moderator Pembantu dari Konfrensi Franconia.
Cory bergabung dengan dewan pada bulan Maret sebagai anggota sementara dan membawa pengetahuan usaha
bisnis yang sangat berharga dan juga pengalamannya di kepemimpinan. Cory bergabung di dewan setelah ketiga
kalinya dan berakhrinya tiga tahun di Dewan Gereja Mennonite Souderton dimana selama tiga tahun terakhir dia
berkedudukan. Cory besar di gereja Mennonite Swamp, setelah menyelesaikan kuliah selanjutnya berdomisili di
gereja Mennonite Souderton bersama Linda istrinya. Cory adalah tamatan dari Akademi Mennonite Dock. Saat
ini menjadi salah satu pemilik dari TNC Self Storage dan Manager dari Fleet Operations di Perkiomen Tours. Sebelumya selama 20 tahun dia bekerja di perusahaan Farm dan Home Oil dimana dia memulainya sebagai tenaga
pemasaran, dan setelah 4 tahun perubahan pengurus, dia menjabat sebgai Vice President dimana dia menghabiskan beberapa tahun
diperusahaan tersebut sebelum dia berhenti. Cory dan Linda dikaruniai tiga orang anak: Olyvia, Davry dan Zeke. “Cory membawa
pengalaman berharga baik sebagai masyarakat maupun sebagai pimpinan perusahaan. Dia memiliki keduanya sifat reflektif dan jiwa
wirausaha – sebuah aset bagi konfrensi” demikian Steve Kriss, Pimpinan Eksekutif Konfrensi Franconia.
Kiron besar di Ohio seorang anak imigran India yang beragama Hindu dan ingin mencapai sebuah kehidupan, kemerdekaan dan kebahagiaan di America. Pada saat menjadi mahasiswa di Universitas Penn State, dia mengambil
keputusan untuk menjadi pengikut Kristus sebagai langkah dari doa-doa dan berpindahnya agama ibunya menjadi orang percaya. Pada saat kuliah di State College, dia bertemu dengan Rachel yang saat ini menjadi istrinya dan
mereka menjadi jemaat gereja Mennonite University. Dia sangat aktif di kampus dan pelayanan mahasiswa juga.
Kiron meraih gelar Ph.D. bidang elektrikal dan bekerja di pengembangan robotiks. Kiro dan Rachel bersama
kedua putri mereka dan juga ibunya pindak ke daerah BuxMonth dua tahun lalu dan berjemaat di Gereja
Mennonite Plains. Kiron berkomitmen untuk selalu mempunyai hubungan dengan Kristus dimana bersamaan juga memperkenalkan
kepada dunia ini keadilan dan damai. Steve Kriss, berkata bahwa “Kiron mungkin adalah anggota dewan kita yang termuda, dia masih
kira-kira berusia 30 an. Profesionalis dan memiliki pengalaman yang luas, seorang dengan latar belakang Hindu yang masuk kedalam
komunitas Kristen melalui kuasa karismatik, memiliki pengalaman dalam penginjilan sesuai dengan komitmen Anabaptis. Dia sangat
pandai, memikat, akan memberikan pertanyaan yang bagus dan membantu kita untuk mencari jalan keluar melalui ruang-ruang yang baru,
Untuk memberikan masukan atas proses rekonsiliasi sitempat, dan segala kemungkinan.” Apabila diteguhkan oleh dewan,
lahkan mendaftar di Menggali Lebih Dalam di Pertemuan
Kiron akan memulai perannya pada Januari 2019.
Musim Gugur: https://edc-fmc.org/assembly/
continued on page 4
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Keuangan Terakhir
Angela Moyer sudah menjadi anggota
August 2018
dewan sejak 2015 dimana sebelumnya
7
bulan
(tahun
2018-2019 tidak diaudit)
menjadi dewan perwakilan pimpiinan
Anggaran
Operasional
Aktual
Anggaran
Tahun Lalu
pada tahun 2016. Dia adalah satu dari
lima rekanan gembala di Ripple di Allen- PENDAPATAN
town dan bekerja dengan berperan ganda Sumbangan jemaat
$155,790
$164,354
$177,046
sebagai terapi di Rehabilitasi Good
Tunjangan kekayaan
$233,331
$233,331
$215,250
Sheperd. Setelah menamatkan sekolahnya dia merasa terpanggil
Sumber
lainnya		
$
51,808
$
76,468
$
29,265
		
_________ _________ _________
untuk pelayanan pemuda dan mulai melayani kaum muda di ge+ Total Pendapatan
$440,929
$474,153
$421,561
reja lokal dia bertumbuh, Mennonite Rockhill, melayani sebagai
PENGELUARAN
gembala kaum muda sejak 2005 – 2011. Dia menyelesaikan
Pelayanan/Program
$334,961 $372,642
$295,415
masa kulianya di Seminari Eastern Mennonited di Pennsylvania
Biaya
tambahan		
$123,646
$147,882
pada 2012 dan bergabung denga tim di Ripple. Anggela me		
_________ _________ $121,678
_________
nikmati tinggal di Allentwon dan masuk dalam sebuah komuni-		
Total Pengeluaran
$458,607
$520,524
$417,093
_________ _________ _________
tas Zume, sebuah kehidupan bertetangga dengan orang-orang
NETTO		
$ (17,678) $ (46,371) $ 4,468
yang datang dengan berbagai macam latar belakan dan pengalaman. Dia membawa kepada dewan pemikiran-pemikiran dan
kebutuhan jemaat Lehigh Valley yang saat ini masih terus
bertumbuh. Seorang anggota pimpinan eksekutif, Jim King berkata, “Angela memilki kepekaan dan semangat bagi orang-orang percaya
di komunitas kita. Dia mampu memegang peranannya yang berharga dengan kemampuannya berkomunikasi dengan berbagai generasi
dan etnik yang berbeda.” Dengan dia tertanam di Telford dan sebagai pendatang dan peran gandanya sebagai gembala, talenta dan
latarbelakangnya sangat cocok buat perannya yang baru di dewan.”
Dewan berharap ketiga akan ditegaskan oleh para delegasi di Majelis Musim Gugur untuk posisi mereka telah dinominasikan.

Pencarian Anggota

Pada tahun 2017 Gereja Cina Mennonite di San Francisco bersama dengan Konfrensi Franconia mulai berkenalan. Awal tahun ini
mereka mengajukan permintaan secara resmi kepada dewan konferensi untuk menjadi bagian dari keanggotaan. Selanjutnya dewan
konferensi menegaskan keanggotaan mereka sebagai bagian dari Konfrensi Franconia pada Pertemuan musim gugur pada bulan
November.
Gereja Cina Mennonite di San Francisco di gembalakan oleh pastor Joshua So dengan kurang lebih 35 anggota jemaat berbahasa
Kanton. Pada bulan Agustus 2018 Pemimpin Eksekutif Steve Kriss, Ketua Pelaksana Jeff Wright, dan bagian internal konferensi
Jerrell Williams mengunjungi mereka. Mereka menghadiri ibadah dan di daerah Bay mereka menghabiskan waktu bersama dengan
Pastor Joshua beserta istrinya Anita. Para jemaat memiliki hidup yang baik dan sangat ramah; mereka bertemu dengan beberapa
anggota pada saat makan siang dan mendengarkan cerita dan pengalaman mereka selama di Amerika. Pastor Joshua mengatakan
bahwa para jemaat sangat butuh untuk di semangati dan membutuhkan dukungan juga karna mereka saat ini sedang mengalami
pertumbuhan rohani.
Jarrel Williams mengatakan, “Pengalaman ini menunjukkan kepada saya betapa pentingnya untuk saling menyemangati gereja-gereja. SFCMC selama beberapa lama berdiri sendiri. Ini adalah sebuah permintaan besar dalam perjalanan kami dimana kami melihat
langsung dan memberikan semangat kepada mereka. Sekalipun kita tidak secara fisik ada bersama mereka, bahkan hanya sebuah
pesan di hari Minggu pagi; mereka hanya ingin memastikan bahwa kita berdoa dan selalu memikirkan keberadaan mereka. Mendengarkan semua kebutuhan mereka membuat saya berpikiir mengenai Paulus dan bagaimana saat Paulus selalu mengirimkan surat
kepada beberapa gereja yang berbeda. Surat-surat ini kadang menjadi sebuah koreksi pada saat mereka kehilangan harapan, dan
surat-surat itumenjadi penyemangat mereka. Disetiap kesempatan Paulus melihat bahwa sangatlah penting untuk saling memberikan semangat kepada sesama gereja.
Setiap saat jemaat dan gereja membutuhkan dukungan dan
penyemangat. Salah satu tugas dari Konfrensi Franconia adalah
memberikan semangan dan saling berhubungan dengan gereja-gereja. Banyak dari konferensi bersedia hadir secara pribadi,
bahkan melalui pembicaraan lewat video atau saling mengirimkan
pesan. Para gereja perlu tahu bahwa mereka di doakan, diingat
dan dicintai. Kadang-kadang merasa di ingat adalah semua yang
kita butuhkan. Dewan Konfrensi percaya bahwa Gereja Cina
Mennonite di San Francisco akan menjadi salah satu bagian
terindah dari komunitas Konfrensi Franconia dimana secara terus
menerus bisa bekerja dalam hubungan bicostal dengan tiga atau
lebih dari gereja-gererja Franconia di California.

Joshua So, Pastro
dari Gereja Cina
Mennonite di San
Francisco, kedua
dari kiri, bersama
dengan istrinya, Anita So, dengan Steve
Kriss Pimpinan, Jeff
Wright dan Jerrel
Williams.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kunjungan Majelis Musim Gugur 2018:https://edc-fmc.org/assembly/

