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Sebuah tempat 
dengan pelayanan 
yang ramah
Rumah Bethany berada di jalan 
Emily; dengan sebua pohon yang 
mempunyai kisah, rumah susun 
dengan bata merah  dimana beran-
danya berada di sepanjang gang.  

Untuk beberapa tahun, anggota 
dari komunitas konferensi  sudah 
mulai memikirkan tentang ke-
naikan harga perumahan di bagian 
Selatan Philadelphia.  Dimana ge-
jolak para imigran yang semakin 
banyak dan semakin berkembang-
nya kota, keadaan sekitar jemaat 
dari Franconia di Selatan Philadel-
phia  berkembang pesat dan secara 
dramatis terjadi  pula kenaikan 
harga rumah. 

Untuk menanggapi  dan memban-
tu perkembangan yang terjadi saat 
ini diantara para konferensi, para 
dewan memutuskan bahwa inilah 
saatnya untuk bertindak, dimana 
harga masih bisa di pertimbang-
kan sebagai sebuah investasi peru-
mahan yang berkembang di pasar 
saat ini. 

Pada bulan Desember, sesuai 
dengan rekomendasi dan hasil 
peninjauan dari Komite Kepemi-
likan dan Keuangan, Konferen-
si Franconia membeli rumah di 
jalan Emily untuk dipergunakan  
sebagai rumah hamba Tuhan. 

Kisah selanjutnya www.franconiaconference.org
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Leticia Cortes dan Fernando 
Loyola bersama dengan anak-
anak perempuan mereka, 
Fernanda dan Daniella, diluar 
rumah mereka yang baru.

Foto diambil oleh Hendy Stevan.



Rumah ini tersedia bagai anggota konferensi di Selatan Philadelphia pada 
saat dan selama dapat digunakan disaat diperlukan.

Penghuni Rumah Bethany yang pertama adalah Leticia Cortes dan Fernan-
do Loyola.  Pasangan pastor dari Centro de Alabanza de Filadelfi a, Cortes 
dan Loyola berjuang selama sebelas tahun untuk mendapatkan sebuah tem-
pat yang aman dan kehidupan yang pasti bagi keluarganya.  Dengan alasan 
Rumah Bethany juga sangat dekat dengan rumah ibadah jemaatnya, Cortes 
dan Loyola melihat peluang bahwa tinggal di daerah itu akan membuka pe-
luang baru untuk menjaring komunitas mereka ketika mereka sudah saling 
mengenal sebagai tetangga.  Para anggota dari Centro de Alabanza sangat 
bersemangat untuk kepindahan mereka dan sudah mulai sibuk membersih-
kan rumah, memperbaiki dan mengecat rumah tersebut. 

Pembelian rumah tersebut bukan hanya membuktikan dukungan dari kon-
ferensi kepada gereja-gereja di Philadelphia, demikian moderator konferensi 
John Goshow sampaikan, tetapi juga menyediakan kesempatan bagi sebagian 
konferensi untuk menjadi rekan dari jemaat gereja di Selatan Philadelphia 
sebagai Kerajaan Allah, sebagai “kerjasama  komunitas Konferensi  Franco-
nia untuk membawa jiwa mengenal Kristus”

“Rumah Bethany melanjutkan tra-
disi  Konferensi Franconia akan keper-
dulian kepada para pastor-pastor kita” 
demikian penjelasan dari Steve Kriss 
selaku pimpinan eksekutif. “Itu akan 
memastikan kepemimpinan yang sehat 
sebagai bagian dari pesatnya perkem-
bangan  komunitas konferensi kami.” 
Pemberian nama untuk tempat terse-
but adalah  setelah Yesus datang untuk 
berisitrahat, memperhatikan dan men-
jalin hubungan (Yohanes 12:1-8); Kriss 
mengatakan , “sebuah tempat dengan 
pelayanan yang sangat ramah”.

-Emily Ralph Servant,
Pejabat Sementara Direktur Komunikasi

Sumbangan kontribusi dapat dilakukan 
melalui online atau mengirimkan cek dengan 
catatan “Rumah Bethany”
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1000 Forty Foot Rd.
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Emily Ralph Servant
Pejabat Sementara Direktur Komunikasi

Untuk kopi dalam bahasa Mandarin, 
Inggris, Indonesia, Spain atau Viet-

nam silahkan hubungi  
offi ce@franconiaconference.org.

@franconiamc
#fmclife

FranconiaMC

lanjutkan dari halaman 1

Bertemu dengan
Ben Walter
Ben adalah salah satu dari empat Pas-
tor di gereja Ripple di Allentown, PA.  
Ben memegang peranan sebagai gemba-
la untuk pelayanan pujian, membantu 
di pelayanan anak; dalam membantu 
membersihkan dapur dan kebersihan 
lainnya, serta bercocok tanam dan juga 
merawat kebun para komunitas Ripple.

Untuk mengenal lebih dekat lagi den-
gan Ben dan beberapa pemimpin Kon-
frensi Franconia lainnya silahkan kun-
jungi website kami dengan membaca 
kisah mereka di franconiaconference.
org/call.

Catatan Redaksi
Setelah  dua tahun memimpin kon-
ferensi ini, saya menyadari  akan 
kebijakan yang berubah.  Selama 
beberapa abad, konferensi  kita rela-
tif  stabil.  Nama belakang dari be-
berapa jemaat kita hampir semua 
sama. Para pemimpin kita biasanya 
ditempatkan dengan berdasarkan 
sistem kekeluargaan.  Dibesarkan 
di Pennsylvania – sebuah kota yang 
yang pada umumnya penghuninya 
adalah orang-orang lama, konferensi 
kita sangat dikenal, umur panjang, 
dan berakar secara mendalam.

Dalam tiga tahun terakhir, kita su-
dah merayakan satu abad – pohon 
tua yang sudah berdiri sejak negara 
kita merdeka dari kebijakan Eropa.  
Kita juga berduka pada saat kehi-
langan pohon ek besar ini dengan 
kehidupan bertetangga yang pu-
nya kedekatan dengan semua cer-
ita dibawahnya.  Kita merayakan 
seperti keindahan dari Methacton 
itu sudah hilang sebelumnya.  Kita 
menghargai kesempatan yang akan 
segera akan datang.  Dalam pelaksa-
naanya, kita membayangkan sebuah 
generasi penerus, menanam pohon 
mereka sendiri untuk dapat diberi-
kan kepada generasi masa depan se-
lanjutnya. 

Kita tinggal dimana orang-orang 
yang luar biasa yang  mengambil 
resiko dengan melakukan perjalanan 
dengan perbedaan budaya, samudra, 
and batasan, kebanyakan melalui 
daerah urban.  Kita terus di bentuk 
dan dibentuk ulang dengan perjala-
nan ini agar kita semakin berakar 
lebih dalam.  Roh Tuhan terus me-
nerus mengajak kita untuk menyal-
urkan kasih Tuhan, sebagai sumber 
dan identitas kita sebagai orang-
orang yang memberi 
Damai Kristus. 

— Steve Kriss,
Pimpinan Eksekutif



Merayakan Bangsa-bangsa dan Generasi di Selatan Philadelphia
Kami berjalan pelan-pelan melewati jalan-
jalan di Selatan Philadelphia. 

Pastor Joshua dan Anita So dari San Francisco 
dan saya sedang fokus berdoa untuk jiwa-jiwa 
dan kota. Tidak ada gangguan dari telepone 
tangan. Tidak ada pembicaraan. Kami mem-
bangun hubungan satu dengan yang lain 
melalui doa-doa kami. Ini adalah sebuah mim-
pi yang menjadi kenyataan bagi saya. 

Siang sampai malam pada tgl 1 November 
2018 Bangsa – bangsa dan generasi yang su-
dah mengalami pembaharuan- berkumpul di 
Nations Worship Center di Philadelphia; un-
tuk berdoa; menaikan pujian, menerima visi 
dan tersambung satu sama lain.  Untuk per-
tama kalinya, pelayanan Konfrensi Franco-
nia yang berbeda kulit mendapat kesempatan 
untuk mendengar satu sama lain sama seperti 
kita secara bersama-sama mendengar suara 
Roh Kudus. 

Suasana surgawi sangat terasa karna setiap orang dari berbagai bangsa bernyanyi bersama denga bahasa yang berbe-
da-beda.  Kami bermain bersama, tertawa bersama karna diantara kami mencoba mengambarkan setiap orang dian-
tara kami.  Kami tersambung dengan makanan dari Indonesia dan Mexico.  Setiap kami yang pada saat tiba merasa 
tidak yakin dan malu akhirnya mendapatkan keberanian karna 
akhirnya kita mendapatkan teman baru, menyadari bahwa ini 
adalah tempat yang aman untuk menceritakan setiap pengala-
man masa lalu dan keinginan dimasa depan kami.

--Aldo Siahaan, Pemimpin Pelayanan, bersama
dengan Chantelle Todman Moore, Intercultural Coach

Pertemuan Konferensi 
sebagai Satu kesatuan yang 
terikat dalam Damai
Distrik Timur dan Konferensi Franconia Men-
nonite kembali mengadakan pertemuan pada 
Pertemuan Musim Gugur tgl 2-3 November 
2018 di Gereja Souderton Mennonite.  Dengan 
mengambil tema “Kita satu dalam Roh, da-
lam satu ikatan Damai”, lebih dari 300 orang 
berkumpul untuk sebuah ibadah yang sangat 
bersejarah akan rekonsiliasi – bersatunya kem-
bali antara dua konferensi.  

Acara ibadah berjalan  sesuai rencana sebagai 
bagian dari babak ke dua dari proses menu-
ju kemungkinan konferensi  rekonsiliasi pada 
tahun 2020.  Tindakan rekonsiliasi dilakukan 
dengan permintaan maaf  dan simbol pengam-
punan, dimana kedua konferensi kelihatannya 
“biasa-biasa saja satu sama lain”.

Sesi di hari Sabtu termasuk didalamnya lebih kepada group diskusi mengenai “menggali lebih dalam”, dipimpin oleh 
anggota team yang sudah ditunjuk.  Masing-masing tim mendapatkan tanggapan yang lebih banyak lagi, dimana akan 
dapat digunakan sebagai bagian dari bentuk proposal pada konferensi penggabungan struktur yang akan di lakukan 
pada Pertemuan Musim Semi tgl 4 May 2019.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan konferensi melakukan pertemuan dengan kore bisnisnya masing-masing.  Sessi ini 
termasuk dalam pengenalan akan penggabungan rekan yang baru di dalam hubungan pelayanan dengan Konsel of  
Evangelical/Anabpatis/Gereja Mennonite Mexico dan Gereja Slate Hill Mennonite di Mechanicsburg, PA. Gereja Cina 
di San Francisco juga diterima sebagai anggota baru setelah selama satu tahun penjajakan dan menjalin hubungan 
yang sangat bermanfaat sebagai bagian dari keanggotaan.

Berita selengkapnya pada
franconiaconference.org/intersections

Joshua So, pastor dari gereja San Francisco, menyambut para delegasi setelah 
gerejanya menjadi anggota kita. Foto diambil oleh Andrew Huth. 

Hendy Stevan, Pastor dari Gereja Indonesian Light, dan Chantelle Todman 
Moore,  Pelatih Kepemimpinan Konferensi Antar  Budaya;  membuka acara 
perayaan bangsa-bangsa dan generasi. Foto oleh Marissa Smucker. 



Untuk berita terkini dalam edisi dua mingguan, dapat 
berlangganan melalui bulletin di email

franconiaconference.org/intersectings

Keuangan Terakhir
December 2018                           

11 bulan (FY 2018-1019 tidak diaudit)
Anggaran Operasional      Aktual        Anggaran    Tahun Lalu
PENDAPATAN
Sumbangan jemaat $276,526      $281,873  $270,908
Tunjangan kekayaan $366,663      $366,663  $338,250
Sumber lainnya   $  72,479      $125,764  $  62,159              _________     _________     _________
Total Pendapatan (+) $715,668      $774,300  $671,317
PENGELUARAN 
Pelayanan/Program $530,671      $602,150  $474,504
Biaya tambahan   $204,556      $225,609  $210,992              _________     _________     _________
Total Pengeluaran (-) $735,227      $827,759  $685,496              _________     _________     _________
NETTO                $ (19,559)    $ (53,459)  $ (14,179)

Jemaat Towamencin dan Centro de 
Alabanza memberikan pelayanan bapti-
san di Branch Creek. Foto diambil oleh 
April Clemmer.

Jemaat Garden Chapel menerima para 
pemimpin,  penegak hukum, dan warga 
sekitar di Morris County, NJ dalam 
acara khusus forum untuk para pecandu 
dan ketergantungan.  Foto diambil oleh 
Marjorie Lydiksen.

Mike Ford (Blooming Glen),  John Stoltzfus (Plains), dan Ben Wideman 
(sebelumnya di Salford), mengendarai sepeda dari Philadelphia sampai 
ke DC untuk mendukung undang-undang keperdulian lingkungan. 

Nicolas dan Jonathan Morales (Souderton) mencip-
takan drum dari “Pohon Methacton .”  Anak-anak 
lelaki menari dalam group, La Danza Azteca, 
sebagai ucapan syukur karna diberkatinya per-
tumbuhan  pohon oak tersebut.  Foto diambil oleh 
Sandy Drescher-Lehman.


