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Laporan Dewan Konferensi & Panitia Khusus 

Anggota Dewan 2018: 
(*Pembentukan Anggota Dewan Konferensi dan Panitia Khusus)  

                       
 John Goshow*        Gwen Groff        Merlin Hartman*        Jim King*         Beny Krisbianto*   Cory Longacre 
 

                                         

                  Paula Marolewski     Angela Moyer*       Yvonne Platts            Kris Wint               Steve Kriss           
 

 *John Goshow (Blooming Glen), Moderator dan yang terhormat Dewan Konference 
 Gwen Groff (Gembala di Bethany)  
 *Merlin Hartman (Franconia)  
 *Jim King (Plains)  
 *Beny Krisbianto (Gembala di Nations Worship) 
 Cory Longacre (Souderton), masih menunggu konfirmasi 
 Paula Marolewski (Penatua di Perkiomenville)  
 *Angela Moyer (Gembala di Ripple) 
 Yvonne Platts (Nueva Vida Norristown New Life), baru awal tahun ini 
 Kris Wint (Gembala di Finland) 
 *Steve Kriss (Philadelphia Praise Center), secara formal diangkat tanpa pemilihan 

  

*Catatan: Angela Moyer sudah di daftarkan sebagai komite khusus pada Juli 2018 pada saat Angela di 
tempatkan oleh dewan sebagai pembantu moderator sementara.  Angela akan terus menjadi pembantu 
moderator dan bagian dari komite khusus apabila sudah mendapat persetujuan dari para delegasi.  
 

Dewan Franconia Konfrensi mengadakan pertemuan sebanyak (6) enam kali sejak Pertemuan Majelis, 4-5 
November 2017 yang lalu.  Berikut adalah beberapa hal yang menjadi agenda pada tahun ini: 

 Anggaran tahun 2018/2019 sudah di periksa dan disetujui oleh Dewan.  
 Audit Keuangan Majelis yang di lakukan oleh Detweiler-Hersey sudah selesai dengan kondisi baik 

semuanya. 
 Penunjukan anggota untuk dan memantau kemajuan dari Tim Pemulihan dan Rekonsiliasi  juga untuk 

Tim Kepribadian dan Struktur sebagai Majelis dilanjutkan dengan menjajaki kemungkinan untuk bersatu 
dengan Majelis Distrik bagian Timur. 

 Dewan juga sudah menetapkan beberapa anggota: Angela Moyer untuk kedua kalinya sebagai anggota 
tim besar, yang kemudian ditunjk sebagai pembantu moderator sementara sampai adanya persetujuan 
dari dewan delegasi; Gwen Gross untuk kedua kalinya sebagai anggota tim besar, Yvonne Platts untuk 
pertama kalinya masuk sebagai tim besar; dan Cory Longacre  ditunjuk untuk menggantikan posisi Smita 
Singh sebagai anggota  tim besar sementara sampai mendapat persetujuan dari para delegasi. 

 Hubungan dengan beberapa negara bagian terus dijajaki, termasuk dengan para saudara kta di Mexico 
dan Puerto Rico.  Para dewan dan pekerja masih terus membahas dan menjajaki hubungan  “saudara 
kandung” para majelis lainnya. 

 Para dewan terus bersilahturahmi dengan para anggota jemaat dalam pembicaraan yang 
berkesinambungan perihal kesatuan dan kemana Tuhan akan membawa para Majelis dan denominasi 
ini. 

 Komite Khusus melanjutkan fungsi mereka sebagai Komite Sumber Dana Pelayanan untuk memeriksa 
dan menyetujui permintaan Misi Operasional Hibah (MOGs) dan sambil terus mencari Komite Pelayanan 
Sumber Dana Hibah yang tetap.  Tahun ini anggaran majelis termasuk di dalammya untuk Misi 
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Operasional Hibah sejumlah $78,564 dimana $30.660 sudah dialokasikan sampai dengan akhir Agustus 
2018. 

 Majelis eksekutif selanjutnya akan bertemu dengan para eksekutif dari Majelis Distrik bagian Timur 
dimana keduanya akan melakukan kerja sama.  Tahun ini pertemuan majelis juga akan bergabug dalam 
pertemuan dengan Distrik bagian Timur; para majelis mengatur waktu untuk melakukan pertemuan 
terpisah dimana mereka selanjutnya akan terus menjajaki kemungkinan adanya rekonsiliasi. 

 Para dewan sudah melakukan kerja sama dengan pekerja untuk mejalani hubungan; dimana, suatu saat 
nanti pada 4  jemaat berkeinginan untuk bergabung dalam Konferensi Franconia.  Beberapa akan 
dipindahkan dari konferesi lainnyaa.  Ini masih dalam proses pembicaraan dan penjajak bagi kedua belah 
pihak antara kongregasi dan Konferensi Franconia.   

   

Dewan Konferensi Franconia menghargai setiap masukan dari konferens.  Apaila ada yang ini ditanyakan 
sehubungan dengan kegiatan dewan dan para pekerja, silahkan menghubungi anggota dewan atau pekerja 

konferens yang namanya tercantum diatas. 
 

Laporan Komite Menteri 
 

Komite Ministri bertanggung jawab pada seluruh kebijakan yang berhubungan dengan panggilan, penempatan, 
pelatihan, dan pendisiplinan bagi mereka yang sudah di tetapkan sebagai Konferens Franconia.  Komite Ministri 
bertanggung jawab untuk menyetujui dan menjamin penetapan ministri dengan berpegang pada  Kebijakan dan 
Kesepahaman bagi dan didalam Kepemimpinan dan Ministrial Mennonite dan status dari para pemimpin yang 
sudah mendapatkan mandat.    
  

Anggota Komite Ministri 2018: (*usulan jabatan di komite) 

                         
               Ken Burkholder*       Sherri Binder         Mike Clemmer   Marlene Frankenfield    Tami Good 

                               
                   Josh Meyer            Chris Nickels         Janet Panning         Jim Williams          Mary Nitzsche 
  

 Ken Burkholder (Gembala sidang di Deep Run East), sebagai komite 

 Sherri Binder (Ripple), Anggota 

 Mike Clemmer (Gembala di Towamencin), Anggota dan menjabat sebagai Panitia Pengesahan  

 Marlene Frankenfield (Salford; direktur kerohanian), Anggota 

 Tami Good (Rekan gembala di Swamp), Anggota  

 Josh Meyer (Rekan gembala di Franconia),  Anggota 

 Chris Nickels (Gembala di  Spring Mount),  Anggota 

 Janet Panning, (Plains), Anggota 

 Jim Williams (Nueva Vida Norristown New Life), Anggota 

 Mary Nitzsche (Perkasie), karyawan, ditunjuk sebagai anggota tanpa pemilihan. 

Sebagai salah satu bagian dari Komite Ministri, para Komite yang sudah ditetapkan di wawancara dan diusulkan 
untuk penetapan mandat mereka.  Komite Ministri membangun kebijakan cara kerja para Komite yang sudah 
ditunjuk, dengan mencerminkan kehidupan dan iman dari para pemimpin konferensi dan menjadi panutan dari 
penetapan komite. 
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Panitia Pengesahan(CC), sub panitia dari Panitia Pelayanan:  

                            
                               Mike Clemmer      Rose Bender Cook        Tami Good           Aldo Siahaan 
   

             
                                              KrisAnne Swartley    Ertell Whigham      Mary Nitzsche      
 

 Mike Clemmer (Gembala di Towamencin), Menjabat sebagai panitia 

 Rose Bender Cook (Gembala di Whitehall), Anggota 

 Tami Good (Rekan Gembala di Swamp), Anggota  

 Aldo Siahaan (Gembala di Philadelphia Praise Center), Anggota 

 KrisAnne Swartley (Rekan gembala di Doylestown), Anggota 

 Ertell Whigham (Gembala di Nueva Vida Norristown New Life), Anggota 

 Mary Nitzsche (Perkasie), karyawan yang ditunjuk sebagai anggota tanpa pemilihan. 

Langkah –langkah yang sudah di putuskan oleh Komite Ministri pada Desember 2017 – September 2019 
termasuk: 
 

Menyetujui ijin penunjukan pentahbisan untuk:   
● Hendy Stevan (Indonesian Light)  
● Steve Wilburn (Covenant Community) 
● Kyle Rodgers (Franconia Mennonite Church) 

 

Memperbaharui ijin  selama tiga tahun untuk  Pentahbisan: 
● Leticia Cortes (Centro de Alabanza) 
● Fernando Loyola (Centro de Alabanza) 
● Sandy Landes (Doylestown) 
● Conrad Swartzentruber (Plains, ditetapkan sebagai adminstrasi bagi Akademi Dock Mennonite)  
● Franco Salvatori (Rocky Ridge) 
● Goesti Wijoyo (Pelayanan Internasional)  

 

Memperbaharui ijin selama tiga tahun untuk Ministri Khusus: 
● Kirby King (Souderton, mendapat ijin untuk mengajar pada Akademi Dock Mennonite) 
● Eva Kratz (Franconia Mennonite, mendapat ijin untuk menjadi pendeta di penjara) 
● Paul Long (Ambler Mennonite, mendapat ijin untuk menjadi pendeta di penjara bersamaan dengan  

Liberty Ministries) 
● Adamino Ortiz (Nueva Vida Norristown New Life, mendapat ijin untuk pelayanan international) 
● Tim Hart (Garden Chapel, mendapat ijin untuk pelayan pastoral di tempatnya) 
● Gary Parmer (Line Lexington, mendapat ijin untuk pelayan pastoral di tempatnya) 

   

Menyetujui Pentahbisan untuk: 
● Bill Martin (Towamencin) 
● Penny Naugle (Plains, Pendeta di Komunitas Rockhill) 
● Paula Stoltzfus (Plains) 

 

Menyetujui Pemindahan:: 

 Verle Brubaker sebelumnya di Swamp Mennonite pindah ke Konferensi Ohio. 
 

Aktif tanpa tugas: 

 Krista Showalter Ehst sebelumnya dari Alpha 
 Larry Moyer sebelumnya di Rock Hill Mennonite. 
 John Stoltzfus sebelumnya di Plains, masa tugas sudah berakhir di Pelayanan Ministri Kaum Muda. 
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Tindakan lainnya: 
● Jim Lapp memasuki masa pensiun atas permintaannya. 
● Duane Hershberger setelah pensiun diaktifkan kembali dengan diterimanya yang bersangkutan menjadi 

Pastor perantara pada Upper Milford, sebagai jemaat dari Konferensi Distrik bagian Timur. 
● Pembentukan bagian komite sesuai dengan rekomendasi dari Satgas yang ditujukan pada Penyelamatan 

korban penganiayaan dimana setiap tahunnya kebijakan dan pemenuhan rekomendasi akan selalu 
ditinjau. 

● Perubahan ijin dari dua tahun menjadi tiga tahun. 
● Tahun 2018 Menyetujui proses pembaharuan kredensial yang termasuk merekomendasikan Satgas 

Penyelematan korban Penganiayaan.  
 

Peralihan Para Pastor lainnya: 

 Krista Showalter Ehst melepaskan tugas kepastoralannya dari Gererja Alpha Mennonite. 
 Gereja Indonesian Light menetapkan  Hendy Stevan sebagai pastor. 
 Donna Merow lmelepaskan tugas kepastoralannya dari Ambler Mennonite untuk mencapai pekerjaan 

sebagai pendeta.  
 Penunjukannya JW Sprunger, melalui Konferensi Atlantic Coast,  sebagai pastor perantara. 
 Paula Stotltzfus menyelesaikan tugasnya sebagai rekan pastor di Plais dan memulai peran barunya 

sebagai rekan pastor di Park View Mennonite  Harrisonburg, Virginia.  
  

Sorotan Panitia tahun ini: 
● Menyambut Ertell Whigham pastor di Neuva Vida Norristown New Life sebagai Komite Kredensial. 
● Bertukar pikiran dengan Pelayanan Kepemimpinan langkah paling efektif untuk mendukung dan 

memperlengkapi pencarian para komite, dan dapat dijadikan petunjuk bagi mereka yang sudah 
ditetapkan dengan cara pelayanan yang modern. 

● Mencari tambahan penyedia layanan untuk evaluasi psikologi bagi calon. 
● Meninjau kembali buku panduan dari Gereja Mennonite USA, A Shared Understanding of Ministerial 

Leadership yang sudah di publikasikan pada musim gugur 2017. 
● Meneruskan pekerjaan yang disarankan oleh Satuan Tugas Penyimpangan disebabkan oleh kesalahan 

instruksi dari para pemimpin yang awam kepada anggota pada umumnya. 
● Menerapkan apa yang sudah di rekomendasikan oleh Satuan Tugas Penyimpangan dimana seluruh 

pemimpin yang sudah disahkan sudah menerima materi pelatihan Healty Boundaris dari Institut Faith 
Trust.  

● Mengembangkan kebijakan sumber keuangan yang dapat membantu dalam pelayanan konseling mereka 
kepada jemaat. 

● Menggunakan hasil penelitian para Gembala Wanita  yang sudah di selesaikan oleh Anne Kaufman 
Weaver.   
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Laporan Keuangan Konferensi 
Rangkuman 2017-2018 
  

Pendapatan: Pendapatan operasional konferens berasal dari dua sumber, jemaat dan pemasukan dari sewa 
properti milik konferens (Souderton Center &  Peternakan di Indian Creek Road), sehingga dapat menunjang 
anggaran konfrens.  Anggaran biaya operasional dari persembahan jemaat tahun ini menurun menjadi 6.4% dari 
tahun sebelumnya. 

o Pemberian jemaat - $359,217 
o Subsidi dari kepemilikan - $369,000   
o Pendapatan lainnya - $383,674 

  

Mohon diperhatikan bahwa pemberian pemberian dari lahan (termasuk dalam Pendapatan Lainnya) yang 
diterima oleh konferens tidak dimasukan dalam anggaran operasional; akan tetapi sebaiknya di masukan 
kedalam dana investasi untuk Sumber Pelayanan, yang mana biasanya digunakan untuk Sumbangan 
Operasional Pelayanan Misi. Tahun lalu pemberian dari lahan yang diterima sebesar $191,843.  Pendapatan 
lainnya juga termasuk dalam kerangka kontribusi seperti Penggalangan Pelayan Misi yang baru, seperti yang 
tersebut dibawah ini. 
  

Pengeluaran : Pengeluaran dibagi dalam dua dasar kategori, Pengeluaran Program atau Pelayanan dan 
Pengeluaran Tunjangan Pelayanan.  Standard industri yang tidak memiliki pemasukan adalah masing-masing 
75% - 25%, dan tahun ini, FMC berada dibawah standard, yaitu di 70.7% - 29.3%. 

 Sumbangan Operasional Pelayanan Misi (MOGs)- $40,000.  Tahun lalu, 9 MOGs disalurkan untuk pelayanan 
dan jemaat di Konferensi Franconia. 
o Rockhill Mennonite menerima sumbangan bagi anggota untuk menghadiri Awaken, sebuah pertemuan 

bagi kaum wanita. 
o Nueva Vida Norristown New Life menerima sumbangan untuk pelayanan di Cuba. 
o Souderton Mennonite menerima sumbangan untuk membantu program maggang di musim panas. 
o Philadelphia Praise rmenerima sumbangan untuk pelayanan Taproot. 
o Ripple Allentown menerima sumbangan untuk pelayanan di desa RCI. 
o West Philadelphia Mennonite menerima sumbangan untuk membantu rekan mereka dalam penebusan 

rumah. 
o Perkasie Mennonite menerima sumbangan sebagai cara untuk mendekatkan komunitas mereka. 
o Whitehall Mennonite menerima sumbangan untuk membantu program pengembangan kepemimpinan. 
o Garden Chapel menerima sumbangan untuk membantu program pelayanan berbahasa Spanyol mereka. 

 Wacana Pelayanan Baru - $34,875.  Kegiatan ini sudah menerima sumbangan mereka seperti. Pemulihan bagi 
Gereja Mennonite di Houston korban badai Harvey, melalui gembala pembantu di penggalan dana pada 
Leadership Shalom dan Centro de Alabanza. 

 Perjalanan Pekerja - $55,091 (umumnya terdapat pada setiap department). 66.5% pengeluaran ini dipakai 
untuk pelayanan Kepemimpinan sesuai dengan peran mereka. 

 Jam kerja dan keuntungan pekerja (termasuk pekerja kontrak, akan tetapi bukan untuk pengelola lahan) - 
$481,738, dimana semua ditempatkan pada pengeluaran pekerja di setiap department.  Pengeluaran ini 
63,5% dari total pengeluaran operasional FMC tahun lalu, dimana tidak termasuk didalamnnya sumbangan 
untuk penggalanan dana pelayana misi yang baru. 

 

Laporan Keuangan Panitia (CBFC) 
 

Anggota CBFC: John Goshow (Blooming Glen), berperan sebagai Pemimpin; Jeniffer Landis (Franconia), 
Richard Moyer (Perkiomenville), dan Barbara Rice (Deep Run East);  Pihak lainnya: Charlotte Hunsberger 
(Blooming Glen);  Pekerja:  Conrad Martin 
 

Tujuan: CBFC bertanggung jawab untuk menyediakan pemimpin yang bertanggung jawab dalam hal yang 
berkaitan dengan fiskal konfrens dan kepemilikan serta aset juga.  Komite juga mengembangan sebuah angaran 
berdasarkan visi dari Pertemuan Konferensi, untuk disetujui oleh Dewan Konferensi.    

 

Kegiatan/Perkembangan 2017-2018: Konferensi Komite Dewan Keuangan selama dua belas bulan ini telah 
membicarakan hal-hal berikut ini: 

1) Memeriksa beberapa penggalanan dana investment yang diadakan oleh Yayasan Mennonite (penggalanan 
dana sumbangan operasional pelayanan dan misi), Univest Bank and Trust Co. (penggalangan dana 
pensiun) dan membuat dana cadangan dengan SEI Investments; 
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2) Memastikan bahwa kegiatan keuangan berjalan sesuai dengan visi dan misi dari konferense; 
3) Membicarakan dampak keuangan dari berbagai kepemilikan – dan yang sehubungan dengan itu; dan 
4) Menetapkan keperluan akan keluar masuknya uang (jumlah dan waktu) baik untuk konferensi ataupun untuk 

harta kepemilikan; termasuk anggaran belanja yang diperlukan juga untuk anggaran untuk Souderton Center 
dan peternakan Indian Creek Road. 

5) Anggota CBFC secara rutin mengevaluasi laporan keuangan  FC; dan secara berkala memberikan laporan 
kepada dewan konferens; meyakinkan konferensi mengikuti anggaran yang sudah ada dan mampu menjaga 
pengeluaran. 

 

Anggota CBFC melalukan beberapa kali pertemuan untuk mengembangkan anggaran tahun ini sesuai dengan 
visi dan misi konferens.  Mereka juga selau memperhatikan hal lain yang terjadi tahun ini sebagai gambaran 
untuk masa depan. Persembahan jemaat berkurang sedikit pada tahun ini, akan tetapi masih sesuai  anggaran. 
  

Anggota CBFC berkomitmen untuk memastikan bahwa pekerja adalah pengelola yang baik dari aset dan sumber 
daya yang sudah dipercayakan kepada FMC oleh jemaat dan konstitusi konfrens – bahwa itu digunakan secara 
benar dan sesuai visi dan misi konferens.  FMC juga sudah menerima laporan keuangan yang jelas pada tahun 
ini, menyatakan bahwa keuangan dan laporan dalam keadaan baik.  Untuk laporan audit pendapatan tahun 2017-
2018 silahkan mengunjungi  franconiaconference.org dan temukan “RESOURCES” dan pilih “Stewardship” lalu 
turun kebawah dan pilih “Congregational Treasurers Information” dan pilih “Financial Audit Report” link. 

 

Pelayanan Dana Pensiun – bagian dari Komite.  Komite ini, berada di bawah CBFC, mereka mengadakan 
pertemuan dua kali untuk mengevaluasi kebutuhan keuangan dari para pastor dan pasangnnya yang berhak 
untuk mendapatkan bantuan Dana Pensiun sesuai dengan pedomannya.  Sumbangan ini memberikan bantuan 
kepada empat orang. Tahun ini sebesar $17,125 sudah di berikan kepada mereka.  Anggota komite ini adalah:  
Marvin Anders (Salford), Willis Miller (Salford), and John Goshow (Blooming Glen). 
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Dewan Misi dan Amal Franconia Mennonite 
Dikenal juga sebagai Pemilik FMC 
 

Direksi di kepemilkian FMC  Glenn Nemath (Blooming Glen), President; Henry Longacre (Swamp), Vice-
President; Bryan Hunsberger (Souderton), Sekretaris/Bendahara; John Goshow (Blooming Glen), perwakilan 
Komite Keuangan;  Pekerja:  Conrad Martin 
  
Tujuan: Kepemilikan FMC bertindak sebagai pemegang perusahan dalam kepemilikan harta yang dimiliki oleh 
Konferensi Franconia Mennonite dan dewan tersebutlah yang mengatur semua urusan yang berhubungan 
dengan harta kepemilikan atas nama Dewan Konferensi melalui CBFC 
  
Pada akhir tahun fiskal ini, kepemilikan FMC adalah: Pertokoan Souderton, dengan penyewa Care & Share 
Shoppes, Weaver, Reckner and Reinhart Dental Associates (cabang Souderton), TriValley Primary Care (cabang 
Indian Valley), dan rumah makan ParmaJohn;  Peternakan Indian Creek Road, dengan penyewa Living Hope 
Farm dan Pendiri Indian Creek (kantor pusat); dan dua gereja Whitehall Mennonite Church dan Project Haven 
(sebelumnya Gereja Peace Mennonite).   

 
Kegiatan/Perkembangan 2017-2018: dewan Direksi Kepemilikan FMC sudah membicarakan untuk berbagi biaya 
untuk perbaikan toko pakaian Care & Share; tempat pembuangan sampah yang harus dipastikan berada dalam 
lalu lintas yang nyaman dan enak untuk di lihat; penerangan di area parkir, halte bis SEPTA yang baru, spanduk 
diparkiran dengan cahaya yang baik; juga untuk biaya yang akan dikeluarkan untuk kelangsungan dan kebutuhan 
pemugaran Peternakan Living Hope. By-Lawswan dengan konsep yang baru sudah dibuat dan sudah disetujui.  
Dewan Direksi juga melanjutkan untuk rencana yang akan datang dari Pertokoan Souderton, juga memastikan 
dapat mempertahankan keuntungan dari konferens.  Gedung gereja Peace Mennonite masih dilanjutkan 
pemakaiannya oleh Project Haven, sebuah kerjasama dari beberapa Disrik Timur dan gereja-geraja Konferensi 
Franconia.    
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Riwayat hidup para nominadi 
  

Angela Moyer, anggota Dewan Konferensi -  kehormatan, dikukuhkan sebagai 
Pembantu Moderator Konferensi, saat ini masih berstatus sementara.  
Angela Moyer adalah salah satu dari lima pastor pada Ripple di Allentown. Memiliki 
dua keahlian, Angela juga bekerja sebagai tenaga terapis di Rehabilitasi Good 
Shepherd.  Dia sudah bekerja sebagai terapis sejak lulus dari Elizabtehtown College 
dan menduduki sebuah posisi di Rumah Sakit Anak di Philadelphia (CHOP).  Dengan 
berjalannya waktu Angela merasa bahwa dia terpanggi pada pelayana anak muda dan 
mulai melayani di gerejanya, Rockhill Mennonite, tepatnya sebagai Gembala Kaum 
Muda dari tahun 2005 – 2011 lalu kemudian bergabung dengan tim di Ripple.  Angela 
sangat menikmati kehidupan di Allentown dan sudah akrab dengan komunitas Zume,  
hidup bertetangga dengan banyak orang dengan latar belakang dan pengalam yang 

berbeda – beda.  Ke Dewan Angela mengajukan beberapa pandangan dan kebutuhan yang diperlukan oleh 
jemaat di Lehigh Valley agar mereka bisa terus bertumbuh.  Moderator Konferens John Goshow memperhatikan 
bahwa Angela memiliki pengaruh yang baik dan pelayanan yang luar biasa sebagai anggota dewan konferensi 
sejak tahun 2015 dan juga sebagai komite dari pelayanan khusus pada tahun 2016.  Jim King, sebagai anggota 
komite khusus menambahkan “Angela memiliki kepekaan yang tajam dan semangat selalu memperkuat iman 
para komunitas kami. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa berkomunikasi dengan lintas generasi 
dan suku.  Saya rasa dia akan mampu memberikan yang terbaik dalam memfasilitasi proses yang terjadi di 
dalam group kami.”  Sebagai seorang Pastor yang tertanam di Telford dan sebagai pendatang dengan 
kemampuan khusus, talenta dan latar belakangnya sangat cocok untuk peranannya sebagai bagian dari Dewan 
ini.       

 
Cory Longcare, Anggota Dewan Konferensi – Kehormatan, pengukuhan pertama 
kalinya, saat ini jabatan sementara. 
Cory sudah bergabung sebagai anggota dewan sementara sejak Maret dan sudah 
memberikan banyak informasi peluang usaha yang sangat berharga beserta 
pengalamannya. Cory bergabung  setelah menyelesaikan tugas akhir tiga tahun dan 
yang ketiga kalinya sebagai Dewan di Gereja Souderton Mennonite; dalam tiga tahun 
jabatannya.  Cory bertumbuh di gereja Swamp Mennonite, menyelesaikan 
pendidikannya di Gereja Souderton Mennonite bersama dengan istrinya Linda.  Cory 
lulus dari Akademi Dock Mennonite, juga lulus dari Sekolah Kristen Penn View dan 
SMA Christoper Dock Mennonite. Cory juga menerima gelar sarjana Bisnis 

Management dari Universitas Eastern Mennonite.  Saat ini salah satu kepemilikan Cory adalah gudang TNC dan 
Manager Fleet Operations di Perkiomen Tours.  Sebelumnya selama 20 tahun Cory bekerja pada perusahaan 
Farm & Home Oil  dimulai sebagai tenaga pemasaran, selanjutnya 4 tahun kemudian menjadi bagian dari 
perusahaan, sampai akhirnya menjadi Wakil Direktur dimana beberapa tahun  kemudian mengakhiri masa 
kerjanya.  Cory dan Linda dikaruniakan tiga orang anak: Olyvia; Davry dan Zeke.  Apabila sudah dikukuhkan, 
Corry akan melanjutkan tugas pertama dia sebagai anggota dewan yang akan berakhir pada Desember 2020.  
Dia berhak untuk mendapatkan tambahan tiga tahun dengan persetujuan dari dewan majelis.  “Cory membawa 
sebuah pengalaman berharga baik untuk komunitas maupun juga bagi para pemimpin usaha.  Dia memiliki 
keduanya pengusaha yang reflektif – ini adalah asset bagi Konferensi kita,” demikian kata Steve Kriss.         
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Kiron Mateti, Dewan Konferensi – terhormat, peneguhan untuk periode pertama. 
Kiron besar di Ohio seorang anak lelaki dari imigran India dan terbentuk menjadi 
seorang hindu yang harus mengejar mimpinya, kebebasan dan kebahagian di USA.  
Pada saat menjadi siswa di Universitas Penn State, dia memutuskan untuk menjadi 
pengikut Kristus, sebuah langkah dari doa atas berpindahnya kepercayaan sang ibu. Di 
State College, dia bertemu dengan Rachel yang sekarang menjadi istrinya dan mulia 
masuk ke gereja University Mennonite.  Dia sangat aktif di pelayanan kampus.  Kiron 
menerima gelar Ph.D dalam bidang elektrikal dan bekerja sebagai pembuat robot. 
Kiron dan Rachel bersama keuda anak perempuan mereka dan ibunya pindah ke 
BuxMont dua tahun lalu, dan mulai berjemaat di Gereja Plains Mennonite.  Saat ini 

mereka tinggal di Telford, Pennsylvania.  Kiron memiliki komitment untuk selalu memiliki hubungan pribadi 
dengan Tuhan dimana secara duniawi dia juga mempunyai pandangan mengenai keadilan dan damai.  Sebagai 
Anggota Dewan dan anggota dari gereja Plains Mennonite, Jim Kings berkata “Kehadiran Kiron membawa 
kebahagiaaan, rasa ingin tahu, dan keterbukaan dimanapun saya bersama dia.  Saya hanya tersenyum  saat 
memikirkan bagaimana para dewan saat menerima dia.”  Steve Kriss sebagai Eksekutif berkata “Kiron mungkin 
adalah anggota dewan kita paling muda. Di usia dia yang 30 an ini.  Keahlian dia dan pengalamannya secara 
keseluruhan dari seorang dengan latar belakang Hindu menjadi bagian dari komunitas Kristen melalui karismatik, 
dan latar belakang evanglis dia dengan Anabaptis. Dia sangat pandai, terikat dan memberikan pertanyaan yang 
menarik dan membantu kita mencari jalan keluar melalui cara baru, tempat-tempat dan segala kemungkinannya.”     
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Formulir untuk Komite Nominasi 
 

 
 

Posisi 

Nama yang di 

ajukan 

Yang di 

tunjuk oleh 

jemaat 

Siapa dia, hubungannya, 

kemampuannya, 

pengalamannya, pelatihan, dan 

panggilannya 

Moderator Konferensi 
   

Pembantu Moderator 

Konferensi 

   

Anggota Dewan Konferens    

Pejabat Dewan 
Pimpinan Panitia 

Konferens 

   

Anggota Dewan 
Pimpinan Panitia 

Konferens 

   

Anggota Panitia yang 
sudah di sah kan 

   

Pejabat Dewan 
Keuangan Panitia 

Konferens 

   

Anggota Dewan 
Keuangan Panitia 

Konferens 

   

Direktur  Konferensi 
Franconia Mennontie 

panitia Perbendaharaan 

   

Namamu:    Jemaatmu:  

Telepon atau alamat email tempat kami bisa menghubungi Anda jika ada pertanyaan tentang nominasi Anda: 
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Instruksi Bentuk Pemberian Hadiah 

 

Fungsi penting untuk menjadi delegasi konferensi adalah mengambil kesempatan untuk berbagi umpan balik, 
nasihat, saran, dan gagasan dengan para pemimpin konferensi. Formulir ini menguraikan dan menggambarkan 
beberapa peran kepemimpinan penting yang mungkin atau akan dibutuhkan pada tahun 2019 dan 2020. Doakan 
dengan penuh doa tinjau formulir ini dan rekomendasikan nama dan informasi tentang orang-orang yang Anda 
yakini harus dipertimbangkan untuk peran penting dalam pelayanan ini. 
 

Tolong kembalikan formulir saran pada tanggal 12 November 2018 dengan salah satu cara berikut: 
1) Masuk ke Majelis Konferensi. 2) Surat ke: Konferensi Mennonite Franconia, 1000 Forty Foot Rd, 
Lansdale, PA 19446. 3) Formulir email ke: office@franconiaconference.org 

 
Ketentuan: 
Moderator Konferensi Menjadi Pemimpin pertemuan konferensi, menjadi dewan konferensi, dan Komite dari 
Dewan Khusus Konferensi, dan secara langsung mengawasi Konfrensi Khusus.  Menjadi moderator dalam 
konferensi, memiliki jiwa kepemimpinan, visi, dewasa rohani, dan memiliki komitmen yang tinggi pada misi dan 
pelayanan. 
Moderator Pembantu Konferensi  melayani sebagai wakil pimpinan dalam pertemuan konferensi, menjadi dewan 
konferensi, bagian dari Komite Dewan Khusus Konferensi dan bertanggung jawab untuk memberikan perhatian 
khusus dalam  masalah iman dan kehidupan.  Persyaratannya adalah memiliki jiwa kepemimpinan, visi, dewasa 
rohani, dan memiliki komitmen pada misi dan pelayanan. 
Anggota Dewan Konfernsi – Kehormatan Seseorang yang mampu untuk memastikan bahwa konferensi 
berjalan dalam koridornya misi dan visi.  Mampu mengingatkan dewan dan pekerja konferensi akan nilai-nilai 
penting (seperti SARA dan doa) dan memberi pengaruh (seperti murah hati, kasih dan  mampu mempersatukan 
hubungan).  Anggota Kehormatan memiliki visi, dewasa rohani, memiliki komitment pada misi dan pelayanan. 
Posisi Dewan Komite Ministri Konferensi Pemimpin Komite Ministri adalah mengawasi kebijakan yang 
berhubungan pada panggilan, pengukuhan, pelatihan dan pendisiplinan dari para pemimpin yang sudah di 
kukuhkan serta menyetujui dan menjamin bahwa para pemimpin yang sudah di kukuhkan berpegang pada  A 
Mennonite Polity for Ministerial Leadership dan Shared Understanding of Church.  Posisi Pemimpin Ministri adalah 
seorang anggota dari Dewan Konferensi, mengerjakan penempatan pekerja dan segala yang berhubungan 
dengan Komite Penetapan.  Pemimpin CBMC harus memiliki jiwa kepempimpinan, bijaksana, dan memiliki 
komitmen yang kuat dalam Iman Anabaptis. 
Komite Dewan Pelayanan Konferensi – Kehormatan  dapat membawa perspective teologi dan rohani yang 
berbeda untuk dapat di pakai oleh Komite Pealayan (tersebut diatas).  Peranan ini membutuhkan seseorang yang 
bijaksana, kemampuan untuk mengerti sistem di dalam group dan memiliki panggilan untuk Gereja. 
Anggota Komite Kredensial/Mandat bekerja atas nama Komite Pelayanan Konferensi Franconia untuk 
mewawancarai, menilai, dan mengusulkan seseorang yang dapat melayani dalam penggembalaan dan pendeta 
bagi konfrenesi yang membutuhkan.  Anggota Komite Kredensial ini harus bijaksana, memiliki pengetahuan 
teologia, dan menghargai nilai nilai kepemimpinan Anabaptis. 
Posisi Komite Dewan Keuangan Konfrensi posisi Komite Keuangan, adalah seorang anggota dari Dewan 
Konferensi, seorang yang pernah menduduki posisi dewan direksi di Komite Kepemilikan Franconia Menonnite 
Konfrens, dan memiliki hubungan yang baik dengan Bendahara dan Direktur Keuangan dalam hal keuangan dan 
kepemilikan.  Posisi ini membutuhkan seorang yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat dan 
berpengalaman juga memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dalam organisasi nirlaba, dan memiliki 
komitmen yang kuat dalam menjalankan misi dan pelayanan. 
Anggota Komite Dewan Keuangan Konferensi – Kehormatan memiliki pengalaman dan  pelatihan khusus atau 
umum di bidang akuntasi, sumber daya manusia, hukum, investasi, dan atau anggaran.  Posisi ini harus memiliki 
kemampuan management keuangan, memahami organisasi nirlaba dan pelayanan, dan memiliki komitmen yang 
tinggi untuk menjalankan  misi dan pelayanan. 
Direktur Komite Kepemilikan Konferensi Franconia Mennonite (secara hukum dikenal dengan nama Dewan 
Misi dan Penggalanan Dana Konferensi Franconia Mennonite)  melayani untuk pengelolaan dan kepemilikan harta 
benda dari Franconia Konferens.  Komite ini dibawah pengawasan Dewan Konferensi dan memberikan laporannya 
melalui Komite Dewan Keuangan Konferensi.  Untuk posisi ini dibutuhkan seseorang dengan latarbelakang 
komersial atau perumahan, pengelolaan bisnis/ atau konstruksi dan juga memiliki komitmen untuk misi dan 
pelayanan Franconia Konferensi. 
 



  

 
Page 20 of 32 

 

 

 

 

 

 
 
 

Notulen dari Pertemuam Konferensi 2017 
Jumat, 3 November 2017, 19:00 – 20.30 
Pujian pujian 
 
1. Sambutan – Pelayan pujian menyambut hadirin dan memimpin pujian bersama. Steve Kriss, 
sebagai pelaksana dari Konferensi Franconia Mennonite (FMC) dan  Scott Roth, sebagai 
petugas pelaksana dari Konferensi bagian Distrik Timur, menyampaikan ucapan selamat 
datang kepada para hadirin dengan mengambil ayat – Mazmur 133: 1, 3b – “Sungguh, 
alangkah baiknya dan indahnya, bila saudara semua hidup bersama dengan rukun.  Sebab 
kesanalah Tuhan memerintahkan berkatNya, kehidupan untuk selamanya.” 
 
2. Doa Pembukaan – sebanyak empat orang berdoa dengan empat bahasan – Indonesia, 
Spanyol, Inggris dan Belanda 
 
3. Video No 1 bergabungnya Konferensi bagian Timur/kerjasama dengan Konferensi 
Franconia Mennonite untuk pekerja magang di musim panas, panggilan misi: kesaksian dari 
Sarah Freeman dari Souderton, bersama dengan tujuh pekerja magang musim panas, 
mengenai pengalaman bekerja mereka dan pelayanan meereka di masyarakat melalui 
pelayanan misi di Souderton sebagai program misi mereka. 
 
4. Pujian – Pelayan pujian memimpin pujian bersama: 10,0000 Reasons; Cornterstone; 
Amazing Grace. 
 
5. Video No. 2 – Pastor Rodger Schmell dari Deep Run West (DEC) dan Ken Burkholder dari 
Deep Run East (FMC) bersaksi mengenai kerjasama mereka dalam kegiataan dengan  kaum 
muda, mengikuti acara kebaktian malam Thanksgiving, juga mengenai dan membagikan 
bagaimana kerjasama mereka selama beberapa tahun ini. 
 
6. Pujian – Pelayan pujian memimpin pujian bersama: God of Grace dan God of Power 
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7. Renungan – Jessica Miller, Perkasie, salah seorang dari anggota Tim Penjajakan 
Rekonsiliasi; Jesicca membagikan firman Tuhan sebagai perwujudan mimpi kita untuk 
kepentingan gereja.  Ini kisah lama, dan bertepatan dengan hari para orang kudus, mengenang 
pengorbanan mereka.  Kita menghormati pengorbanan mereka di masa lalu yang terbentuk 
menjadi gereja dimasa depannya.  Kita diciptakan untuk berguna bagi sesama.   Apakah yang 
menjadi kendala kita untk bisa berkumpul bersama? 
 
Hadirin diundang untuk maju kedepan dengan mengambil gelas perjamuan sebagai simbol 
kesetiaan dan kejujuran mereka dan dengan hikmat saling mendoakan. 
 
Beberapa diminta untuk berdoa dalam bahasa Spanyol Indonesia dan Inggris. 
 
Pada saat bersamaan Tim Pujian mengajak jemaat untuk bernyanyi bersama: Lord, I Need 
You; How Great is Our God, Great is Our God. 
 
8. Doa Penutup – Sandy Dresher–Lehman, Methacton, memimpin doa penutup. 
 
9. Ucapan Syukur – Tim Pujian mengajak jemaat menyanyikan “These Seeds You Have 
Sown”  sebagai ucapan syukur. 

 
 

Sabtu, 4 November 2017, 9:00 – 10:15 
Sesi Bidang Usaha Konfrensi Franconia 

 
1. Pembukaan 
John Goshow (Blooming Glen), FMC Moderator, membuka sesi ini.  Steve Kriss, FMC sebagai 
pelaksana, memimpin doa pembukaan.  
 
2. Perjamuan Kudus 
Noel Santiago, Ketua Pelayanan, memimpin  perjamuan kudus.  Jemaat diminta mengangkat 
gelas perjamuan yang sudah diberikan pada hari Jumat, sebagai tanda peringatan.  Hadirat 
Tuhan ada ditempat ini.  Perjamuan ini lebih dari sebuah peringatan – ini adalah kegiatan yang 
mana dimana kegerakan Tuhan ada setiap hari.  Kita sudah di ampuni melalui kematian 
Kristus, melalui Tuhan, orang lain dan semua ciptaannya. 

 
3. Penerimaan Notulen 2016  
John Goshow mengingatkan hadirin bahwa perjamuan membawa harapan dan mengambil 
kekhawatiran kita.  Ini adalah bukti komitment untuk kita mau secara jujur berbagi dan peka 
terhadap apa yang kita dengar. 
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John Goshow mengumukna bahwa Pertemuan Konferensi 2016 sudah disetujui dan diterima.  
Mike  Derstine mengambil notulen.  Steve Long secara tak terduga menerima pengalihan ini. 
 

ACTION 1:  Delegasi dari Pertemuan Konferensi Franconia menerima notulen 
Pertemuan Konferensi Franconia Mennonite 2016 

 
4. Pencarian anggota 
Steve Kriss memperkenalan empat kongregasi yang tertarik untuk bergabung dalam FMC.  
Steve berterima kasih kepada masyarkat yang menjadi sudah seperti teman, yang menerima 
Mennonites 300 tahun yang lalu.  Steve menceritakan bagaimana perkembangannya dari kita 
semua yang berbahasa Jerman sampai akhirnya dalam 100 tahun terakhir menjadi 
multikultutral; yang diistilahkan oleh Steven sebagai “Salah satu peristiwa terbaik”.  Bangsa 
Jerman selama 100 tahun mengalami suatu masa tenang dari pergerakan Afrika –America dari 
Selatan sampai Utara dan diterima dengan baik.  Saat ini – kita masih terus mencoba untuk 
menghidupi kehidupan dengan beragam suku.  Kita sedang menuai apa yang kita tuai 100 
tahun yang lalu. 
 
Pastor Aldo Siahaan dari Philadelphia Praise Center dan seorang Pemimpin di pelayanan MFC 
menceritakan bahwa selama sepuluh tahun ini, Philadelphie Praise Center secara resmi sudah 
menjadi bagian dari FMC. Saat bersamaan, juga sudah memulai hubungan dengan tiga gereja 
Indonesia  di California.  Sejak itu juga hubungan dengan gereja Indonesia di New York sudah 
mulai berkembang.  Perkenalkan gereja dan pastor  berikut: 
 

 Gereja International Worship, Pastor Buddy Hannarto. 
 Jemaat Grace Indonesian Christian, Pastor Virgo Handojo dan Stephen Zacheus. 
 Jemaat Komunitas Kristen Indonesia, Pastor Makmur Halim 
 Komunitas Kreatif Bethany Elshadday, Pastor Hendy Stevan Matahelemual 

 
Pastor Aldo juga menceritakan bahwa jemaat ini berkeinginan untuk menjadi bagian dari 
keluarga Franconia dan mejadikan Franconia sebagai “paman dan bibi.”  
 
Pastor Aldo memimpin pujian “It is good to be part of the Family of Christ” dan “Hallelu, Hallelu." 
 
Steve Kriss mengundang ke empat gereja tersebut untuk peneguhan.  Steve juga mengucapkan 
terima kasih kepada Salford yang sudah memberikan hadiah berupa pembiayaan akan semua 
perjalanan dalam rangka perayaan  Hari Jadi yang ke 300 tahun. 
 
John Goshow memimpin pemilihan suara.  John menceritkan bahwa Dewan FMC sudah melalui 
perjalanan ini bersama dengan Steve dan secara tak terduga sudah meneguhkan dan 
menghimbau para delegasi untuk menerima peneguhan ini gereja FMC ini. 
 
Para delegasi memilih melalui kotak suara dan memberikan kepastian akan keanggotaan  empat 
gereja tersebut. 
 

ACTION 2:  Pertemuan Delegasi Konferensi Franconia menyetujui dan menerima 
keanggotan dari Gereja International Worship, Jemaat Grace Indonesian Christian,  
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Jemaat Komunitas Kristen Indonesia  dan Komunitas Bethany Elshaddai Kreativ 
menjadi bagian dari Konferensi. 
 

 

5. Peneguhan Anggota Dewan dan Komite  
Para delegasi diundang untuk di wawancara oleh para anggota komite dan dewan untuk 
peneguhan. 
 

ACTION 3 : Pertemuan Delegasi Konferensi Franconia meneguhkan anggota 
dewan dan komite konferensi berikut ini:  Merlin Hartman, untuk yang kedua 
kalinya menjadi Anggota kehormatan dari Dewan Konferensi; Ken Burkholder,  
menempati posisi Ketua Komite Pelayanan; Tami Good, periode pertama sebagai 
Anggota Kehormatan dari Komite Pelayanan. 

 
6. Laporan 
Mary Nitzsche menceritakan bahwa dua tahun yang lalu diluar dari Pernyataan Pertemuan 
Kebersamaan Gereja sudah terbentuk tiga group: a) Satuan Tugas Penyimpangan; b) Satuan 
Tugan Israel Palestine; c) Komisi Iman dan Kehidupan.  Saat ini, Satuan Tugas Peyimpangan 
akan memberikan laporannya. 
 
Yang terhormat, Krista Showalter Ehst menceritakan bahwa mereka sudah menyiapkan secara 
lengkap dokument kebijakan dimana mereka berharap akan memberikan sebuah panduan 
yang aman dan jelas.  Pada saat bersamaan, MC USA dan MC Canada juga sudah 
mengeluarkan kebijakan mereka sendiri.  FMC sudah menggabungkan beberapa elemen 
dalam Kebijakan tersebut.   
 
Ken Burkholder melaporkan bahwa pada tgl 7 Juni 2017 Komite Pelayanan sudah 
mengevaluasi kebijakan tersebut dan sudah menerima. Kebijakan tersebut sudah dibawa pada 
pertemuan para pemimpin tgl 5 Oktober 2017 yang lalu – sebuah pertemuan yang diadakan di 
gereja Franconia Menonnite.  Peristiwa tersebut di rekam dan sudah dibagikan kepada seluruh 
pemimpin FMC melalui email. 
 
Mary Nitzsche menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terdiri atas dua bagian yaitu dimana para 
pemimpin yang sudah di teguhkan untuk memberikan pernyataan bahwa mereka menerima 
dan mengerti isi kebijakan tersebut.  Mereka diharapkan untuk menanda tangani dan 
mengembalikan ke kantor Konferensi pada akhir tahun.  Kebijakan tersebut dapat di berikan 
kepada Barbie Fischer atau kantor FMC. 
 
Krista Showalter Ehst menceritakan bahwa satuan tugas akan mengadakan pertemuan di 
bulan Desember.  Saat ini group sedang menjajaki cara untuk melawan tuduhan yang ditujukan 
kepada para pemimpin umumnnya. 
 
Steve Kriss menyampaikan bahwa satuan tugas Israel Palestina sedang menyelesaikan 
pemilihan resmi pada pertemuan MC USA di Orlando 2017.  Komisi Faith dan Light, juga akan 
mengajak para pemimpin yang sudah di tetapkan dala pertemuan tersebut. 

Ken Burkholder melaporkan bahwa pada tgl 7 Juni 2017 Komite Pelayanan sudah mengevaluasi 
kebijakan tersebut dan sudah menerima.   
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Steve Kriss menutup dengan doa. 
 
7. Penutup 
Mike Clemmer memimping group dengan menyanyikan lagu “Will You Let Me Be Your 
Servant”,  sebagai ucapan terima kasih kepada semua hadirin atas kontribusi mereka dalam 
tiga bagian ini. 
 
Josh Goshow melaporkan bahwa 98% pemilih menyetujui adanya empat gereja baru untuk 
menjadi bagian dari FMC. 
 
Aldo Siahaan memimpin pujian dalam bahasa Inggris dan Indonesia sebagai sambutan. 
 
 

Sabtu, 4 November 2017, 10:30 – 11:30 
Pujian 

 
1.  Doa pembukaan dipimpin oleh Tami Good. 
 
2.  Lagu-lagu Pujian  
Tim Pujian mengundang para hadirin untuk menyanyikan: O People of the Risen God; How Great is 
our Lord; God is so Great; We are the Body of God. 
 
3.  Video No 3 – bergabungnya Konferensi kerjasama antara Distrik Timur/Konferensi Franconia 
Mennonite melalui komite pendamping/Mennonite Women USA.  Video menceritakan perayaan Hari 
Jadi 100tahun Mennonite Women dalam formasi sebagai USA Mennonite Women dan formasi sebagai 
Komite Pendamping EDC-FMC. 
 
4.  Renungan – Noel Santiago membawakan renungan dari Pertemuan Staff FMC di   Vermont – 
Mazmur 133:1, 3b.  Keindahan di Vermont, dia menyaksikan dan menyadari, bahwa sangat sesuai 
dengan ayat ini.  Pemazmur menghubungkan semua perasaan itu, dari indahnya pengunungan yang 
hijau sampai minyak urapan, dimana di Vermont digantikan dengan sirup.  Ayat tersebut membawa kita 
untuk merenungkan bagaian mana dalam diri kita yang kosong dan keringyang memerlukan embun 
dari Gunung Hermon.  Mazmur 133, kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan hidup dalam damai dan 
Tuhan mencurahkan berkatNya untuk kita.  
 
5.  Peringatan masa-masa kelam para saksi – Mary Nietzsche memperlihatkan video peringatan 
mereka yang sudah meninggal tahun lalu.  Mary menceritakan bahwa kita mengingat dan berterima 
kasih kepada mereka yang sudah pergi mendahului kita, mengingat akan kontribusi mereka dalam 
hidup kita seperti Charles Brunstetter, Stanley Godshall, Henry Goshow, Dawn Ruth Nelson dan Elmer 
Frederick.  Video yang menampilkan foto-foto mereka dan tempat mereka melayani.  Roma 8:38-39 
berkata “Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, amupun 
pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik 
yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu mahluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita 
dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.” 
 
Tim Pujian memimpin lagu “Peace Before Us”. 
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6.  Perkenalan Pemimpin Baru – Steve Kriss memperkenalan 14 pemimpin baru yang terpanggil di tahun 
ini.   Mereka diperkenalkan melalui sebuah video, kutipan dan ayat alkitab kesukaan mereka. Setelah 
perkenalan tersebut, mereka di pecah di dalam pertemuan dimana mereka diurapi dengan minyak dalam 
pertemuan tersebut.  Mereka juga mengurapi dan mendoakan teman-teman dalam pertemuan tersebut. 
Ke 14 Pemimpin tersebut adalah:  

 Ryan Burgett, Ditahbiskan, Christ Fellowship, Konferensi distrik bagian Timur 
 Samuel Claudio Jr., Ditahbiskan, Christ Fellowship, Konferensi distrik bagian Timur 
 John Engle, Mendapat ijin untuk di tahbiskan, Gereja Souderton Mennonite, Konferensi 

Franconia.  
 Nathan Good, Ditahbiskan, Gereja Swamp Mennonite, Konferensi Franconia 
 Nick Lordi, Mendapat ijin untuk ditahbiskan, West Philadelphia Mennonite Fellowship, Konferensi 

Franconia 
 Dave Mansfield, Mendapat ijin pentahbisan, Gereja Vincent Mennonite, Konfrensi Franconia  
 Steve McCloskey, Mendapat ijin pentahbisan, Taftsville Chapel Mennonite Fellowship, 

Konferensi Franconia  
 Jessica Miller, Mendapat ijin pentahbisan, Gereja Perkasie Mennonite, Konferensi  Franconia  
 Hector Quinones, Mendapat ijin pentahbisan, Garden Chapel, Konfrensi Franconia  
 Krista Showalter Ehst, Ditahbiskan, Gereja Alpha Mennonite, Konferensi Franconia  
 Aldo Siahaan, Ditahbiskan, Philadelphia Praise Center, Konferensi Franconia  
 Sonya Stauffer Kurtz, Dipersiapkan untuk ditahbiskan, Gereja Zion Mennonite, Konfrensi distrik 

bagian Timur  
 Kathy Wenger, dipersiapkan untuk ditahbiskan, berjemaat di gereja Franconia Mennonite, 

Konferensi Franconia  
 Mark R. Wenger, dipersiapkan untuk ditahbiskan, Gereja  Franconia Mennonite, Konferensi 

Franconia  
 

7.  Ucapan Syukur – Tim pujian mengundang  hadirin untuk masuk dalam ucapan syukur. 
 
8.  Pengumuman – Makan siang dan sessi selanjutnya   
 

Sabtu, 4 November 2017, 13:00 – 14:00 
Sesi gabungan Franconia dan Distrik bag Timur 
 
1 . Pembukaan  
Steve Kriss, Dewan Eksekutif dari FMC, dan Scott Roth, bertindak sebagai Dewan Eksekutif dari EDC 
membuka pertemuan, menyampaikan bahwa harini kita mengadakan ini dengan roh, pikiran dan jiwa.  
Masing-masing dari FMC dan EDC duduk dengan setiap meja.  Scott menyampaikan bahwa pada 
waktu dia masih SMA, FMC dan EDC sudah bergabung dalam pertemuan kepemimpin kaum muda 
dan sebagian dari mereka adalah bagian dari grup ini.  Scott berdoa kumpulan ini mau menanggalkan 
perasaan takut mereka, terbuka dan mau membuka pembicaraan dan melihat saudara mereka di meja 
sebrang.  
 
Para moderator dari kedua konfernsi, Rodger  Schmell dan John Goshow, menyambut setiap orang dan 
kumpulan mereka. 
 
2. Laporan Tim Penjajakan Rekonsiliasi   
John memberitahukan bahwa proses sudah dimulai sejak pertemuan tahun 2016,  dimana 96% FMC 
dan 100% EDC memutuskan akan penegasan pejajakan rekonsiliasi antara dua konferensi di setujui 
melalui kontrak antara Roxy Allen Kioko dan David Brubaker.  “Tim Pengajuan Penjajakan Rekonsiliasi” 
terdiri dari   Jessica Miller, Josh Meyer, Bronwyn Histand, Lisa Stenger, John Ruth dan Ronald White,  
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ikut serta untuk melihat dimanakah panggilan Tuhan pada konferensi, untuk mendengar dan melihat 
dari kongregasi apa yang mereka hargai dari konferensi dan akan keperdulian mereka. 
 
Tim Pengajuan memperlihatkan aspek dari proses dan hasilnya.  Data sudah dikumpulkan melalui 
beberapa group dan wawancara pribadi juga melalui survey online.  Segala upaya sudah dilakukan 
untuk menjangkau segala usia dan demografis. 
 
Bronwyn Histand menceritakan bermacam metode dari analisa sudah mereka gunaka untuk 
mengumpulkan data, semampu tim lakukan.  Ada beberapa sejarah yang tidak baik dan beberapa 
dilanjutkan dengan cara yang berbeda.  Perkembangan progress yang signifikan sudah di lakukan 
dalam menyelesaikan beberapa pelanggaran.  Sebuah konferensi membutuhkan keseimbangan 
perbedaan jati diri dalam satu kesatuan. 
 
Tanggapan John Ruth mengenai rekonsiliasi.  Tujuan dari Keselamatan adalah rekonsiliasi dan 
pelayanan rekonsiliasi.  Anabaptis adalah sebuah gereja bukan doktri.  Pemisahan pada tahun 1847 
adalah diluar prosedur.  Rekonsiliasi secara nalar adalah “Dimana dunia akan mengetahui ….”. 
 
Jessica Miller bertanya, “Apakah yang menjadi komitment kita?”.  Rekonsiliasi adalah untuk mempererat 
hubungan, membandingkan resoulusi, bagian kesepakatan yang sebenarnya tidak ada dalam 
kesepakatan itu.  Kami masih berusaha untuk menyembuhkan hati yang hancur sehingga kita bisa lebih 
berkomitmen kepada Tuhan dan orang lain.  Jessica mengatakan tim mendengar ada penyesalan, 
termasuk kehilangan jemaat yang pergi untuk bergabung dengan Evangelis Mennonite dan beberapa 
sudah terikat dengan Mennonite Germantown.  Dia mengatakan rekomendasi tim yang pertama adalah 
menciptakan tim penyembuhan dan rekonsiliasi” dan rencana untuk pelayan pujian dan pemulihan di 
tahun 2018. 
 
John Ruth menceritakan beberapa dari keterlibatan dari sejarah konferensi.  Distrik bagian Timur 
kehilangan pelayanan disebabkan beberapa keberatan dengan cara yang konservatif.  Konferensi 
Franconia sudah melakukan beberapa perubahan sama seperti Distrik bagian Timur akan tetapi itu akan 
memakan waktu 100 thaun.  John mengatakan cara pelaksanaanya tidak selalu sama.  Kita tidak selalu 
punya cara yang sama; akan tetapi bukan berarti ini harus dipisahkan? Apakah Tuahan Yesus 
menginginkan kita terpisah apabila kita tidak sepaham?  
 
Ron White mengatakan sebagai rekomendasi kedua adalah menciptakan satuan tugas untuk dapat 
mengindentifikasi pelaksanaan perkembangan dan struktur.  Bagaimanakah cara kerjanya?  Tim 
membutuhkan orang-orang yang terlibat dengan keahlian yang berbeda-beda.  Pengajuan tim akan 
melihat siapa; dua ditunjutk oleh FMC dan dua oleh EDC, dua orang dengan latar belakang huku, satu 
anggota yang memfasilitasi.  Beberapa pertanyaan yang tim akan lihat adalah termasuk didalamnya 
tujuan adanya identitas yang baru, pemberian nama dari setiap konferensi dan mencari nama yang baru 
sebagai identitas baru. 
 
3. Kelompok Diskusi   
Kelompok diskusi, dibuat oleh masing-masing dari FMC dan EDC, mereka ditanya hal-hal mengenai 
pengenalan diri, keperdulian dan pertanyaan yang ingin ditanyakan.  Pada akhir diskusi, empat orang 
diundang untuk menceritakan pandangan mereka perihal diskusi kelompok ini. berikut adalah 
pandangan tersebut: 
 

 Perbedaan antara pengalaman dan persepktif, istilah lainnya, sebuah energi dan kelegaan. 
 Singkatnya, kita menggunakan Iman. 
 Ini seperti kita datang secara bersamaan. Penegasan bahwa rekonsiliasi harus di atas dengan 

hati-hati.  Bersyukur dengan semua proses, atas nama kekuasaan dan kekuatan. 
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 Keperdulian akan apakah kita akan menekan untuk menggabungkan beberapa gereja, apakah 
kita punya kesabaran dan waktu yang cukup.  Apakah semua gereja juga akan menggunakan 
batas waktu yang sama?  Kita harus menyakinkan bahwa analisa budaya harus termasuk 
didalamnya, juga rasial.  Kepengurusan untuk kaum Angelo dan bukan berdasarkan warna kulit.  

 Keperdulian bahwa kita tidak mempertimbangkan bahwa ini akan selesai apabila proses 
berakhir.  Mennonite Germantown mau kita menyesali dan mau untuk berkonsiliasi.  Beberapa 
EDC bertanya mengenai wewenang FMC.  Sepertinya MC USA sebuah contoh bahwa tida ada  
kepentingan politik.  

 Penegasan ini juga menceritakan bahwa ini  proses ini adalah “sangat positf”, dan berharap kita 
dapat membantu penyembuhan dan bergerak meninggalkan keadaan yang tidak sehat ini.  
Rekonsiliasi ini akan membuat organisasi semakin baik.  Ini membuat suasana bisnis yang baik.   

 Pertanyaan apakah akan ada anggaran untuk komite Keadilan dan Perdamaian. 
 Penegasan – rekonsiliasi ini lebih kepada pulang kerumah, dan ini adalah hal yang baik untuk 

menerima perbedaan. 
 Keperdulian termasuk didalamnya memberi perhatian kepada politik, mengerti pergerakan 

organisasi.  Kita adalah kongregasi yang memilki suara yang sama.  Komunikasi itu adalah 
sesuatu yang sangat penting. 
 

4. Penutup – Nancy Kauffman, Pendeta dari Gereja Mennonite USA untuk kedua konferensi ini, 
menutup dengan doa. 
 

Sabtu, 4 November 2017; 14:35 – 16:00 
Sesi Bisnis Konfrensi Franconia 
 
1. Pembukaan 
Sesi ini dibuka dengan bersama menyanyikan lagu “Where you go, I will go”. 
 
Josh Goshow selanjutnya memulai sesi ini dengan menawarkan pilihan sebagai berikut: 
Apakah kita memberi dukungan pagi ini kepada Tim Pengajuan Penjajakan Rekonsiliasi dan 
sebagaimana tertulis kita akan terikat selama dua tahun proses dengan pilihan pada November 2019 
dimana Konferensi Franconia dan Konferensi Distrik bagian Timur akan menjadi satu konfernsi? 
 
Sebuah suara “Ya” berarti menyetujui untuk dua tahun proses.  
Sebuah suara “Tidak” berarti menyetujui untuk situasi yang sama seperti sekarang ini. 
 
2. Diskusi kelompok dan hasilnya           
Diskusi   kelompok ini berlangsung selama 15 menint untuk mendapatkan pengesahan dan perhatian,  
ditulis di atas kertas dan di sebar keseluruh ruangan.  Pada akhir disuksi kelompok dibagi menjadi 
kelompok besar.  Beberapa contoh komentar adalah sebagai berikut: 
 
Pengesahan 

 Jangan biarkan ketakutan membuat kita jatuh. 
 Kami siap untuk bekerja bersama dalam hal apapun. 
 Masa depan gereja. 
 Jawaban dan keperdulian akan dijawab kemudian. 
 Ini seperti pengulangan akan apa yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu. 
 Mari kita bergerak. 
 Bagaimana misi kita bisa memberi dampak yang besar? 
 Kita harus saling berbagi sumber selama pelaksanaan.  
 Kami akan lebih banyak berbagi. 
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 Proses ini tidak mengganggu. 
 Ini bukan masalah kaum muda. 
 Kami mendapatkan penegasan bahwa proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan dalam 

konsentrasi. 
 Kami tegaskan panggilan Tuhan untuk rekonsiliasi ini. 
 Ini harus di lanjutkan secara bersama-sama. 
 Kedua kelompok bersedia.  sepertinya kita sedang membuat “Chex Mix”. 
 Rekonsiliasi adalah suatu yang positif dan penuh antusias.  
 Bergabungnya banyak sumber akan membantu banyak orang. 

 
Keperdulian 

 Apakah akan lebih sulit untuk menjaga persatuan dalam skala yang besar? 
 Akankah EDC merasa dibawah FMC? 
 Apakah ada pengurangan tenaga kerja? 
 Apakah Jesus akan tetap menjadi pusat? 
 Bagaimana kita bisa mengerjakan rekonsiliasi ini dengan Germantown? 
 Seperti apakah rekonsiliasi ini? 
 Selain dengan istilah “dibawah” kedua konferensi ini akan kehilangan jati diri. 
 Topik utamanya adalah politik – perijinan adalah berbeda. 
 Apakah proses ini adalah saat yang tepat? 
 Apakah ini akan memakan waktu lama? 
 Rekonsiliasi dengan Germantown Mennontie sudah beberapa kali muncul dan proses dua 

tahun lalu menjadikan para gembala di FMC dalam satu jalan dimana mereka kehilangan 
kepercayaannya.  

 Kesatuan FMC akan terancam 
 Apakah penetapan di tahun 2019 bisa terjadi?  
 Kita harus memikirkan konsekuensinya 
 Apakah afiliasi akan menciptakan jenis ketegangan yang sama yang diciptakan dengan 

pembentukan MC-USA? 
 Pengertian proses adalah hanya masalah logistik yang ditutupi dengan bahasa rohani, ini tidak 

akan terjadi.  
 Kita harus pastikan disetiap komite kita memiliki perwakilan  

 
3. Pemilihan  
Lewat kotak suara para delegasi memilih apakah “Ya” bersedia untuk terikat dalam dua tahun proses 
Tim Penjajakan dan Rekonsiliasi, termasuk adanya dua formasi tim: satu tim yang secara intens 
berfokus pada “bagian dari rekonsiliasi rohani dan emosi” yang lebih dikenal dengan “Tiam 
Penyembuhan dan Rekonsiliasi”, dan satu lagi adalah “Tim Pengembangan Identitas dan Struktural” 
yang bertugas mengatur “Proses pembentukan  konferensi terpadu, dengan perhatian khusus pada 
struktur, kepegawaian, keuangan, dan realitas budaya untuk menciptakan satu konferensi dari dua 
konferensi yang ada.” Atau “No” yang artinya keduanya Konferensi Distrik Bagian Timur dan 
Konferensi Franconia tetap pada kondisi sekarang ini.  
 
Pada saat surat suara sedang dihitung seluruh hadirin menyanyikan puji-pujian.  
 
4. Hasil Pemilihan   
Konfrensi Distrik Timur bergabung dengan Konferensi Franconia dimana John Goshow dan Rodger 
Schmell secara bersama-sama memberitahukan hasil dari pemilihan. Dimana 90% suara dari 
Konferensi Franconia, dan 99% suara dari Konferensi Distrik bagian Timur, keduanya menyetujui 
perujukan tersebut  dan akan menjajaki lagi secara resmi untuk rencana penggabungan.  
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ACTION 4: Pertemuan Delegasi Konferensi Franconia menyetujui secara formal proses 
dua tahun rekonsiliasi dan pengembangan untuk penggabungan yang diinginkan oleh 
konferensi distrik Timur, memimpin pemilihan rencana penggabungan ini, di perkirakan 
pada November 2019. 
 

5. Penutup 
Lagu penutup dan kata penutup dibacakan oleh para hadirin diminta untuk bergabung, di pimpin oleh 
Konfrensi dari Distrik bagian Timur. Kalimat Penutup “ Kami tetap bersedia untuk terus berpegang pada 
iman kepada Kristus.  Menanti setiap harapan, kemuliaan yang dinaikan hanya kepada Tuhan dan 
JuruSlamat kita, Yesus Kristus.”  
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Urutan dari Sidang Konferensi 2017 
 
Para delegasi Konferensi Sidang Franconia pada musim gugur 2017: 
 
Langkah 1: 
Untuk sepakat menyetujui notulen Majelis Konferensi 2015. 
 
Langkah 2: 
Untuk menegaskan kesepakatan kandidat untuk posisi FMC. Semua posisi di perbaharui kecuali Smita 
Ruby Singh dari Whitehall yang diusulkan sebagai anggota Dewan FMC yang baru. 
 
Langkah 3:  
Untuk menegaskan keputusan dari  96% (sembilan puluh enam persen) yang memilih penawaran 
untuk Perujukan. 
 
Disajikan oleh Janet Panning 



 
 

 

 

 

 

Jadwal 2018 
(Semua sesi dan acara terbuka untuk siapa saja, delegasi dan non-delegasi) 
 

Jumat, 2 November 
  
Sore Rapat Iman dan Kehidupan (Lokasi yang akan ditentukan) 
 
18:30 – 21:00 Pembukaan pameran 
 
18:30 – 21:00 Tersedia tempat penitipan anak 
 
19:00 – 20:30 Ibadah bersama 
 
20:30 – 21:00 Ramah Tamah dengan suguhan Es Cream 

 
Sabtu, 3 November 
 
8:00 – 9:00 Daftar ulang peserta 
 
8:00 – 16:00 Pembukaan pameran 
 
8:00 – 16:00 Tersedia tempat penitipan anak (8:30 – 12:30 & 13:30 – 16:00) 
 
9:00 – 10:30  Franconia Sesi Bisnis  

 Mencari jemaat baru untuk bergabung 
 Pengakuan dari Anggota Dewan dan Panitia 
 Laporan tugas kerja dan komisi 

 
10:30 – 11:30  Sesi Pujian Gabungan 

 Ibadah 
 Memperingat Perayaan 100 tahun Perempuan Mennonite 
 Mengenang Kesaksian  masa kelam kita 
 Pentahbisan para pemimpin baru yang sudah di tunjuk  

11:45 – 12:45                     makan siang 
  
13:00 – 14:00 Sesi Bisnis Gabungan EDC / FMC 

 Laporan hasil penjajakan rekonsiliasi  

14:00 – 16:00 Franconia Sesi Bisnis 
 Laporan hasil penjajakan rekonsiliasi  

 

 



 
 

 

 

Sesi untuk menggali masukan yang lebih dalam 

Sesi awal ini adalah tempat di mana setiap anggota Franconia atau Eastern District diundang untuk bergabung 

dalam diskusi untuk memberikan masukan pada hal-hal yang berkaitan dengan struktur konferensi saat ini dan 

kemungkinan struktur masa depan saat konferensi bergabung. Sesi akan berjalan dua kali sehingga peserta akan 

dapat mengikuti kedua diskusi yang berbeda. Ruangan terbatas, harus melakukan pendaftaran. 

 

Struktur Dewan Konferensi - Sesi ini akan mengeksplorasi rincian tentang bagaimana masing-masing dewan 

konferensi saat ini bekerja dan apa yang kita pikir struktur dewan yang baik untuk dikemudian hari. Apa saja  

kekuatan dan kelemahan dari sejarah kita dalam membangun sebuah dewan? 

Delegasi Perwakilan - Sesi ini akan melihat peran penting yang dimainkan delegasi di kedua konferensi karena 

lewat merekalah menjadikan  bagaimana kita berkomunikasi dengan konferensi dan mewakili jemaat kita di 

majelis yang lebih besar. Ini adalah komunikasi dua arah tentang bagaimana Tuhan menggunakan kita. Setiap 

konferensi memiliki cara yang berbeda dalam menghitung delegasi dan mencari representasi. Mari kita 

diskusikan seluk-beluk pemimpin yang dipercaya dan orang awam dalam konferensi, sehubungan mengenai 

peran delegasi. 

 

Pemimpin Terpercaya - Persyaratan untuk menjadi pemimpin yang dipercaya sangat mirip tetapi ada juga 

perbedaan untuk setiap Konferensi. Denominasi kami memiliki standar yang sudah ada dan kami sebagai 

konferensi akan menguraikannya. Dalam sesi ini kita akan membahas apa yang kita inginkan dari pemimpin yang 

dapat dipercaya, dan bagaimana Konferensi dapat membantu mereka tumbuh dan merasa didukung. Ini dapat 

terjadi dari kelompok belajar, metode untuk mendukung pendidikan lebih lanjut, proses peninjauan, dan 

dokumentasi yang diperlukan. 

 

Orientasi jemaat atau gereja baru - Ketika sebuah jemaat baru mulai dalam konferensi kita, apakah proses 

terbaiknya ? Bagaimana cara kita perintisan gereja? Apa pandangan kita tentang perluasan kerajaan Allah 

melalui ekspresi lokal dari tubuh? Ikuti sesi ini untuk terlibat dalam dialog tentang harapan dan impian saat kita 

melihat kemungkinan konferensi yang digabung itu berkembang. 

 

Spring Assembly (Pertemuan di musim semi /Spring) – Franconia Conference tidak mengadakan pertemuan di 

musim semi selama beberapa tahun, sementara Eastern Disctrict selalu mengadakan - Mungkinkah ini menjadi 

waktu untuk bermimpi dan waktu untuk diperlengkapi  bagi Konferensi? Kesempatan bagi para pendeta dan 

pemimpin awam untuk berkumpul dan mengekspresikan apa yang Tuhan lakukan di kehidupan mereka serta 

waktu untuk mengajar dan diperlengkapi? Datanglah untuk membahas peran Spring Assembly seperti yang 

pernah ada di Franconia dan saat ini masih dijalankan oleh Eastern District dan jika itu harus terjadi dalam 

pengabungan konferensi baru ini . 

 

Pengawasan gereja - Apa harapan para pastor / Leadership Ministers yang mengawasi gereja-gereja? Peran apa 

yang akan mereka mainkan dalam memantau  jemaat yang sehat dari staf dan pemimpinnya? Seberapa sering 

pendeta bertemu dengan pastor konferensi / Lead Minister mereka? Sesi ini akan mengeksplorasi peran 

pengawasan Konferensi dalam kehidupan jemaat atau gereja. 

 

Conference Related Ministries (CRMs) - Apa peran CRM di kemudian hari? Apa saja kualifikasi CRM? CRM 

adalah delegasi yang punya suara di Franconia Conference tetapi tidak di Eastern District. Apa yang seharusnya 

menjadi hubungan antara Konferensi dan CRM? Mari berbicaralah di dalam sesi ini, saat kita membayangkan 

seperti apa Konferensi baru itu. 

 

Bisnis dari Konferensi - Terkadang tidak jelas tentang bisnis konferensi. Mari luangkan waktu untuk 

membicarakan tentang apa itu bisnis. Franconia memiliki properti, Eastern District telah menetapkan dana, 

bagaimana keuangan dan bisnis masa depan dari konferensi tersebut? Selami semua di sesi ini.  


