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Rangkuman Ketentuan

 Rangkuman Ketentuan
Konferensi baru X

Ini adalah ringkasan dari anggaran rumah tangga untuk Konferensi Baru, yang merupakan 
entitas yang bertahan dari merger Konferensi Mennonite Franconia dan Konferensi Distrik Timur. 
Ringkasan ini tidak mengikat secara hukum dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi.

ARTIKEL 1 – UMUM

Artikel ini akan mencakup nama Konferensi 
Baru, setelah diputuskan, dan lokasi kantor 
Konferensi, dapat diubah oleh Dewan 
Konferensi sesuai kebutuhan.

ARTIKEL 2 - TUJUAN

Berlandaskan pada kehidupan, pelayanan, 
dan kasih Yesus, Konferensi Baru adalah 
komunitas jemaat yang ada untuk membawa 
kesembuhan dan harapan Allah bagi 
komunitas lokal kami dan saling memberi 
semangat, dukungan, dan sumber daya bagi 
pelayanan. Dengan Yesus sebagai pusat iman 
kita, komunitas sebagai pusat kehidupan kita, 
dan rekonsiliasi sebagai pusat pekerjaan kita, 
kita berupaya untuk: melayani jemaat dan 
komunitas kita melalui pertanggungjawaban 
bersama, memperlengkapi, dan bersaksi 
tentang kuasa Roh Kudus ; mempromosikan 
hubungan yang sehat di antara jemaat 
yang memungkinkan untuk inklusi, saling 
bertransformasi bersama sama dan kerja 
kolaboratif; mempraktikkan penegasan 
komunal dan memberikan ruang bagi 
pimpinan Roh Kudus dalam visi dan mimpi.

Karena korporasi ini adalah nirlaba 501 (c) 

(3), ia akan mengikuti pedoman untuk apa 
yang mungkin dan mungkin tidak dilakukan 
oleh jenis korporasi ini. Ini berarti bahwa 
tidak ada anggota Dewan Konferensi, 
pejabat, staf, atau orang pribadi lainnya yang 
dapat mengambil untung dari Konferensi 
(Konferensi dapat membayar gaji yang 
wajar). Tidak ada bagian substansial dari 
kegiatan korporasi yang dimaksudkan untuk 
mencoba mempengaruhi undang-undang 
atau berkontribusi / mendukung untuk 
setiap kandidat untuk jabatan publik.

Aset perusahaan ini adalah untuk tujuan 
pendidikan, amal, dan tujuan keagamaan. 
Jika Konferensi Baru akan dibubarkan, 
asetnya akan disumbangkan ke organisasi 
lain dengan tujuan yang sama, sebagaimana 
disepakati oleh pengadilan.

ARTIKEL 3 - KEANGGOTAAN

Konferensi ini adalah anggota Mennonite 
Church USA. Konferensi harus menunjuk 
delegasi dan perwakilan untuk Majelis 
Delegasi, Dewan Pemimpin Konstituensi, dan 
kepada badan-badan kepemimpinan lainnya, 
jika perlu, untuk menyediakan tautan untuk 
masalah-masalah yang menjadi perhatian 
bersama dan untuk pengambilan keputusan 
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yang efektif di seluruh gereja. Kongregasi 
memperoleh keanggotaan di Mennonite 
Church USA melalui keanggotaan mereka di 
Konferensi. Lihat Anggaran Rumah Tangga 
Gereja Mennonite AS untuk perincian lebih 
lanjut. 

Konferensi ini merupakan afiliasi dari jemaat 
yang tergabung dalam kehidupan dan misi 
bersama. Konferensi harus menyediakan 
kepemimpinan dan sumber daya untuk 
pelayanan awam dan pastoral, peluang untuk 
penegasan, kredensial, pedoman dan layanan 
untuk membantu penempatan menteri, 
majelis reguler, dorongan dan bantuan 
menuju pengembangan perspektif dan 
hubungan global dan antar budaya, fasilitasi 
dan administrasi timbal balik peluang 
bantuan, dan manajemen sumber daya 
keuangan Konferensi yang baik.

Kongregasi yang dianggap sebagai bagian 
dari Konferensi Mennonite Franconia atau 
Konferensi Distrik Timur pada saat adopsi 
Anggaran Rumah Tangga ini adalah dianggap 
sebagai anggota Konferensi Baru. Agar 
dipertimbangkan untuk menjadi anggota, 
jemaat baru perlu mengembangkan daftar 
keanggotaan dan struktur kepemimpinan 
sesuai dengan kebijakan Mennonite, 
menunjukkan kelayakan finansial, dan 
setuju untuk bekerja dengan Pelayan 
Kepemimpinan seperti yang disediakan 
oleh Konferensi dan ditegaskan oleh 
jemaat, sebagaimana diuraikan di atas 
dalam dokumen Kebijakan Kepemimpinan 
Pendamping untuk Komunitas Anabaptis. 
Jemaat-jemaat baru dapat mengajukan 
keanggotaan dengan mengikuti proses 
yang digariskan dalam dokumen kebijakan 
komunitas Baru Iman Kristen dengan 
menyatakan dukungan mereka kepada 
komunitas Konferensi dan setuju untuk 
mendukung misi dan visi Konferensi, yang 
dibentuk oleh Majelis Delegasi.

Pertanggungjawaban kepada komunitas 
iman adalah aspek penting dari kehidupan 

yang setia sebagai pengikut Kristus. Dalam 
hal kongregasi anggota bertindak dengan 
cara yang berbeda dengan misi atau visi 
Konferensi, proses yang digariskan dalam 
Kebijakan Komunitas dan Akuntabilitas 
harus digunakan untuk penegasan, dengan 
tujuan menjaga persatuan dalam Konferensi. 
Ketika kongregasi Konferensi dibubarkan, 
kongregasi dianjurkan untuk menunjuk aset 
ke konferensi kecuali dinyatakan lain dalam 
dokumen hukum lainnya.  

Pelayanan Terkait Konferensi (CRMs) adalah 
lembaga, organisasi, dan kementerian yang 
memperluas jangkauan misi Konferensi, 
yang merupakan komponen penting dari 
pekerjaan dan misi Konferensi. Mereka 
mewakili berbagai ekstensi dari masa 
pemerintahan Allah ke dalam komunitas 
lokal melalui pengasuhan, kesaksian, 
kepedulian, dan pemuridan. Mereka sering 
berfungsi sebagai wajah publik dari jemaat, 
Konferensi, atau denominasi, dan dapat 
berfungsi sebagai perantara budaya bagi 
komunitas yang lebih luas. Konferensi, 
pada gilirannya, memberikan CRMs sistem 
pendukung yang didasarkan pada nilai-nilai 
Anabaptist.

CRMs dapat berupa (a) organisasi keagamaan 
atau afiliasi penjangkauan non-religius dari 
jemaat anggota, (b) organisasi atau organisasi 
nirlaba independen yang disponsori secara 
fiskal oleh jemaat anggota, atau (c) organisasi 
nirlaba independen yang mencerminkan misi 
dan visi Konferensi.

CRMs dianggap sebagai bagian dari 
Konferensi Mennonite Franconia atau 
Konferensi Distrik Timur pada saat adopsi 
Anggaran Rumah Tangga ini dianggap CRMs 
dari Konferensi Baru. CRMs baru dapat 
mengajukan keanggotaan dengan mengikuti 
proses yang diuraikan dalam dokumen 
kebijakan Kementerian Terkait Konferensi 
Baru. 
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ARTIKEL 4 – DELEGASI PERTEMUAN

Majelis Delegasi adalah kepala pengambilan 
keputusan dan badan pengawas Konferensi. 
Kebijakan dan arahan yang dilembagakan 
oleh Majelis Delegasi dijalankan dan dikelola 
oleh Dewan Konferensi, Komite, dan staf. 
Untuk detail tentang Majelis Delegasi, lihat 
Kebijakan Majelis Delegasi dan Keterangan 
Pelayanan Delegasi.

Delegasi Konferensi adalah anggota dengan 
hak pilih dari Majelis Delegasi. Semua 
pendeta kredensial yang melayani dalam 
peran pastoral aktif dalam jemaat anggota 
adalah Delegasi. Semua jemaat anggota 
Konferensi dapat memilih 2 anggota 
tambahan jemaat untuk melayani sebagai 
Delegasi dan jemaat dengan keanggotaan 
lebih dari 200 orang akan memilih 1 Delegasi 
tambahan untuk setiap 100 anggota, melebihi 
dan di atas 200 orang pertama, hingga 
maksimum 10 Delegasi per jemaat, termasuk 
pendeta. Pelayanan Terkait Konferensi dapat 
memilih 1 Delegasi pemungutan suara per 
organisasi anggota.

ARTIKEL 5 – DEWAN KONFERENSI

Tujuan Dewan Konferensi adalah untuk 
mengelola misi dan visi Konferensi, 
sebagaimana ditetapkan oleh Delegasi. Untuk 
mendukung tujuan ini, Dewan Konferensi 
bertanggung jawab untuk: 1) merekrut 
dan mengawasi Pemimpin Eksekutif; 2) 
mengawasi bisnis Konferensi, termasuk 
keuangan Konferensi; 3) mengawasi Komite 
Tetap yang menjalankan fungsi spesifik untuk 
Konferensi; 4) membentuk, mengawasi, dan 
membubarkan Komite Khusus, jika perlu; 5) 
secara teratur terlibat dalam perencanaan 
strategis, untuk memastikan bahwa 
Konferensi mempertahankan keselarasan 
dengan visinya dan mengikuti pimpinan Roh.

Dewan Konferensi terdiri dari 7-9 anggota 
pemilih dan 4 anggota pemilih. Semua 

Anggota Dewan harus berusia minimal 18 
tahun dan anggota sidang anggota. Peran 
Anggota Dewan Konferensi didefinisikan 
sebagai berikut: Moderator, yang akan 
menjadi Ketua Dewan Konferensi dan 
Ketua Komite Eksekutif Dewan Konferensi; 
Asisten Moderator, yang akan menjadi Wakil 
Ketua Dewan Konferensi dan Ketua Komite 
Nominasi; Sekretaris; Bendahara, yang akan 
menjabat sebagai Ketua Komite Anggaran 
dan Keuangan; 3-5 anggota; dan 4 anggota 
yang tidak memberikan suara (Menteri 
Eksekutif, Ketua Komite Menteri, Ketua 
Komite CRM, dan Ketua Komite Antarbudaya)

Ketika ada kekosongan keanggotaan 
atau telah diantisipasi bahwa akan ada 
kekosongan dalam Dewan Konferensi, 
Komite Nominasi bertanggung jawab untuk 
merekomendasikan Anggota Dewan baru 
kepada Majelis Delegasi. Posisi Moderator, 
Asisten Moderator, Sekretaris, dan Bendahara 
kemudian akan dipilih dengan suara 
terbanyak dari Dewan Konferensi. 

Anggota Dewan Pemilihan dipilih untuk 
masa jabatan 3 tahun dan memenuhi 
syarat untuk melayani maksimal 3 periode 
berturut-turut, dengan total hingga 9 
tahun. Seorang anggota Dewan Konferensi 
dapat melayani untuk satu periode sebagai 
Asisten Moderator dan satu periode sebagai 
Moderator. Asisten Moderator akan naik ke 
peran Moderator setelah satu masa sebagai 
Asisten Moderator, dengan persetujuan dari 
anggota Dewan Konferensi yang tersisa 
melalui suara terbanyak. Peran Moderator 
dan Asisten Moderator dapat diisi oleh suara 
mayoritas dari anggota Dewan Konferensi 
yang tersisa jika peran ini dikosongkan 
di antara persyaratan atau dalam kondisi 
serupa lainnya. Penghapusan Anggota Dewan 
akan mengikuti proses yang diuraikan dalam 
dokumen kebijakan Harapan dan Komitmen 
Anggota, sebagaimana diadopsi oleh Dewan 
Konferensi. 

Pertemuan rutin Dewan Konferensi harus 
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diadakan setidaknya 4 kali setahun dan 
pertemuan khusus dapat dipanggil kapan 
saja oleh Moderator atau atas permintaan 
tertulis dari 3 anggota Dewan Konferensi. 
Dua pertiga Anggota Dewan di kantor harus 
hadir (secara langsung atau melalui video 
atau telepon) untuk membentuk kuorum 
untuk transaksi bisnis; mayoritas sederhana 
Anggota Dewan yang hadir sebagai kuorum 
dapat membuat keputusan atas nama Dewan. 
Dewan dapat mengambil tindakan tanpa 
rapat jika persetujuan tertulis ditandatangani 
oleh semua Anggota Dewan.

ARTIKEL 6 – PEMIMPIN EKSEKUTIF

Dewan Konferensi harus menunjuk dan 
menentukan kompensasi dan ketentuan kerja 
lainnya untuk seorang Pemimpin Eksekutif, 
yang dipekerjakan oleh Dewan Konferensi 
untuk mengelola visi dan misi konferensi.

ARTIKEL 7 – KOMITE- KOMITE

Komite Tetap (permanen) Dewan Konferensi 
adalah Komite Eksekutif, Komite Anggaran 
dan Keuangan, Komite Menteri, Komite 
Nominasi, Komite CRM, dan Komite 
Antarbudaya. Dewan Konferensi dapat, dari 
waktu ke waktu, membentuk komite lain 
ketika diperlukan.

• Komite Eksekutif akan menetapkan 
agenda untuk Dewan Konferensi dan 
bekerja atas nama Dewan di antara 
pertemuan untuk melaksanakan 
pekerjaan Dewan.

• Komite Anggaran dan Keuangan akan 
bertanggung jawab untuk menyediakan 
kepemimpinan dalam hal-hal keuangan 
yang berkaitan dengan Konferensi 
dan akan mengembangkan anggaran 
berdasarkan Visi dan Anggarannya untuk 
Dewan Konferensi untuk keperluan.

• Komite Pelayanan bertanggung jawab 
atas keseluruhan kebijakan yang terkait 
dengan pemanggilan, kredensial, 
pelatihan, dan pendisiplinan orang-
orang yang dipercayai oleh Konferensi. 
Komite Kredensial harus mewawancarai 
dan merekomendasikan orang untuk 
kredensial sesuai dengan kebijakan yang 
dikembangkan oleh Komite Menteri.

• Komite Nominasi bertanggung jawab 
untuk memeriksa dan melihat potensi 
anggota Dewan Konferensi baru 
dan Anggota Komite. Ini termasuk 
memastikan bahwa Dewan Konferensi 
dan Komite-Komite seimbang dalam 
hal jenis kelamin, ras, budaya, geografis, 
dan keragaman historis Konferensi, 
mencerminkan aneka karunia yang 
diwakili dalam Konferensi, dan 
menunjukkan tingkat kapasitas antar 
budaya yang tinggi.

• Komite CRM harus bekerja untuk 
memelihara hubungan yang positif dan 
saling menguntungkan antara CRMs dan 
Konferensi, dan membantu memastikan 
bahwa CRMs didukung dan ditegaskan 
dalam melayani sebagai lengan 
penjangkauan misi dari Konferensi.

• Komite Antarbudaya harus memberikan 
kepemimpinan di bidang pemberantasan 
rasisme, seksisme, dan bias budaya, dan 
dalam memfasilitasi dan mendukung 
transformasi timbal balik dalam konteks 
antarbudaya.

Anggota Komite haruslah individu-individu 
yang bereputasi baik dalam Konferensi atau, 
jika dari luar Konferensi, memiliki bakat atau 
keterampilan yang berharga untuk pekerjaan 
Komite. Anggota setiap Komite akan memilih 
ketua dengan suara terbanyak. Anggota 
komite bertugas selama 3 tahun dan dapat 
melayani hingga 3 periode berturut-turut. 
Komite Nominasi memiliki tanggung jawab 
utama untuk merekrut anggota Komite, 
yang bekerja sama dengan masing-masing 
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komite. Komite merekomendasikan anggota 
baru kepada Dewan Konferensi yang, dengan 
suara terbanyak, menyetujui atau menolak 
rekomendasi. 

50% dari anggota Komite akan hadir (secara 
langsung atau hampir) untuk membentuk 
kuorum untuk mengambil keputusan; 
keputusan dapat dibuat dengan suara 
mayoritas kuorum. Kebijakan dan prosedur 
dapat direkomendasikan oleh komite 
kepada Dewan Konferensi untuk disetujui. 
Setelah disetujui oleh Dewan Konferensi, ini 
menjadi kebijakan dan prosedur Konferensi, 
meskipun mereka dapat diadministrasikan 
dan dipantau di tingkat Komite.

ARTIKEL 8 – CATATAN DAN 
LAPORAN KEUANGAN

Korporasi akan menyimpan catatan Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
catatan keuangan lengkap dan akurat dari 
semua rapat Dewan Konferensi dan komite. 
Selain itu, Bendahara akan terus memberi 
informasi kepada Dewan Konferensi tentang 
kondisi keuangan dan akan menyampaikan 
laporan keuangan kepada Dewan Konferensi 
setiap tahun, atau lebih sering jika 
diperlukan.

ARTIKEL 9 – KONFLIK 
KEPENTINGAN

Setiap Anggota Dewan (atau keluarga dekat 
Anggota Dewan) yang memiliki kepentingan 
keuangan langsung atau tidak langsung atau 
kepemilikan dalam suatu entitas yang terlibat 
dalam transaksi apa pun dengan korporasi 
harus mengungkapkan minat itu kepada 
Dewan Konferensi dan harus menahan diri 
untuk tidak memberikan suara pada hal apa 
pun yang berkaitan dengan transaksi itu. 
Jika Anggota Dewan memberikan suara pada 
suatu masalah yang melanggar persyaratan 

FMC Properties

Franconia Mennonite Dewan 
Misi dan Amal (FMBMC, a.k.a. 
FMC Properties) berfungsi sebagai 
perusahaan induk untuk properti 
yang dimiliki oleh Konferensi dan 
berkonsultasi tentang masalah 
keuangan sebagaimana diarahkan oleh 
Dewan Konferensi melalui Anggaran 
dan Komite Keuangan. Dewan 
Konferensi harus menunjuk minimal 3 
direktur untuk melayani masa jabatan 
3 tahun. Akuisisi dan pelepasan 
properti hanya akan diberlakukan 
dengan proses yang wajar oleh Dewan 
Konferensi.

*
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ini, suara Anggota Dewan dapat diterima 
jika Dewan Konferensi, tanpa Anggota 
Dewan yang berkonflik, menentukan bahwa 
transaksi tersebut adil bagi perusahaan pada 
saat disetujui.

ARTIKEL 10 - PEMBERITAHUAN

Kapan saja pemberitahuan tertulis harus 
diberikan kepada siapa pun, pemberitahuan 
dapat diberikan secara pribadi, melalui 
distribusi elektronik (email), atau melalui 
surat pos. Pemberitahuan tertulis ini dapat 
diabaikan secara tertulis, baik sebelum atau 
setelah waktu pemberitahuan itu harus 
diberikan.

ARTIKEL 11 – GANTI KERUGIAN 
ANGGOTA DEWAN DAN PERTUGAS 
DAN BATASAN DARI ANGGOTA 
DEWAN DAN TANGGUNG JAWAB 
PRIBADI

Korporasi akan menanggung biaya yang 
terkait dengan gugatan yang diajukan 
terhadap Anggota Dewan, pejabat, karyawan, 
atau agen korporasi mana pun karena peran 

mereka dalam korporasi. Anggota Dewan 
tidak akan secara pribadi bertanggung 
jawab atas kerusakan moneter untuk setiap 
tindakan yang diambil atau kegagalan untuk 
mengambil tindakan apa pun, kecuali jika 
mereka 1) gagal melakukan tugas mereka 
sesuai dengan standar perawatan; dan 2) 
kegagalan mereka untuk melakukan tugas 
mereka dianggap swa-jual, kesalahan yang 
disengaja, atau kecerobohan. Anggota 
Dewan akan berkomitmen pada hubungan 
saling percaya dengan korporasi dan akan 
melakukan tugasnya sebagai Anggota Dewan 
dengan itikad baik, dengan cara yang ia yakini 
sebagai kepentingan terbaik korporasi, sesuai 
dengan pengetahuannya.

ARTIKEL 12 - AMANDEMEN

Anggaran Rumah Tangga ini dapat 
diamandemen dengan pemungutan suara 
positif dua pertiga dari Dewan Konferensi 
dan harus ditegaskan dengan pemungutan 
suara dua pertiga dari Majelis Delegasi 
pada Pertemuan Tahunan berikutnya. 
Semua amandemen yang diusulkan untuk 
Anggaran Rumah Tangga harus ditinjau oleh 
para pemimpin staf dan penasihat sebelum 
disetujui oleh Dewan Konferensi.
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Kepemimpinan Pendamping untuk Komunitas Anabaptis
Menyelaraskan Pelayanan kepada Prioritas Konferensi: Formasional, Missional, Antarbudaya*

Sebagai Pemimpin Pelayanan, kami 
melibatkan para pendeta dan / atau tim 
kepemimpinan kongregasional dengan 
kehadiran inkarnasional dan pastoral yang 
bekerja bersama dengan mereka untuk 
mendorong keterlibatan misi dalam konteks 
lokal mereka dan seterusnya berdasarkan 
pada ajaran Yesus dan para rasul dalam 
Perjanjian Baru.

Apa yang kita lakukan

• Pembentukan Kepemimpinan dan 
Pemeliharaan

• Mendorong hubungan jemaat yang sehat
• Kehadiran dalam Konggregasi                  
• Melakukan proses kredensial    
• Mencari kandidat pendeta                               
• Ulasan Pastor / Kongregasi
• Penyediaan Sumber Daya / Jaringan

Pembentukan Kepemimpinan dan 
Pemeliharaan
• Mengatur orientasi pendeta baru dalam 

bulan pertama pelayanan
• Terhubung setiap tiga bulan dengan 

pendeta utama dari jemaat yang ditugasi 
(dan anggota tim pastoral lainnya jika 
dilihat) untuk mendapatkan dukungan, 
perhatian, dan akuntabilitas

• Memastikan kehadiran pastoral dan 
perawatan pendeta di saat krisis pribadi 
atau keluarga

• Berdoa untuk dan bersama sama dengan 
pastor

• Meninjau rencana pertumbuhan dengan 
pemimpin yang dipercaya

• Membantu pendeta dalam masa transisi 
untuk mengakhiri pelayanan dengan baik

Formasional

Pengaturan dan pengalaman yang 
menyentuh hati kita dan menghasilkan 
perubahan emosional, sikap, nilai-nilai, 
dan relasional.

* Definisi ketentuan

Missional

Sebuah jemaat yang dibentuk dengan 
berpartisipasi dalam cinta kreatif dan 
rekonsiliasi misi Allah melalui Kristus, 
di mana setiap bagian dari gereja dan 
kegiatannya dibimbing dan difokuskan 
untuk memenuhi misi Allah di dunia.

Antarbudaya

Menjalani misi Tuhan melintasi batas-
batas budaya, ras, ekonomi, etnis, dan 
nasional yang cenderung memecah 
belah dan membuat stereotip orang, 
menuju tujuan menjadi satu yang 
direkonsiliasi yang ditransformasikan 
oleh hubungan kita seperti yang kita 
alami sekarang dengan visi Wahyu 7: 
9-12
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Mendorong hubungan jemaat yang sehat
• Mengembangkan hubungan dengan tim 

kepemimpinan utama untuk dukungan 
dan akuntabilitas

• Berdoalah untuk dan dengan tim 
kepemimpinan

• Bertemu dengan tim kepemimpinan 
ketika diminta atau dikontrak

• Advokasi untuk pendeta dalam negosiasi 
gaji, penjadwalan cuti panjang, dan cuti 
hamil ibu / ayah

• Menghadiri, mengoordinasi, atau 
memfasilitasi retret kepemimpinan

• Mengkoordinasikan dan / atau 
memfasilitasi intervensi dan transformasi 
konflik

• Membantu dalam transisi pastoral - 
melakukan wawancara pengunduran diri 
dengan pendeta dan tim kepemimpinan

Kehadiran Konferensi di dalam 
konggregasi
• Mewakili konferensi dalam ibadah, 

layanan khusus lainnya, dan acara
• Berkhotbah ketika ditawarkan atau 

diminta
• Berdoalah untuk dan bersama jemaat

Proses Kredensial
• Berfungsi sebagai koneksi utama untuk 

calon pendeta / pemimpin dan konferensi
• Menulis surat rekomendasi untuk 

kandidat kandidat yang ditujukan kepada 
ketua Komite Menteri dan mengirimnya 
ke kantor konferensi. (Salinan akan 
dikirim ke ketua Komite Dewan Pelayanan 
Konferensi/ CBMC dan Rekanan 
Pemimpin Eksekutif.

• Melatih kandidat pada proses dan 
bagaimana mempersiapkan diri untuk 
wawancara

• Menghadiri wawancara kredensial 
(berfungsi sebagai kehadiran yang 
mendukung bagi kandidat dan untuk 
menyampaikan informasi atau nasihat 
yang bermanfaat kepada pewawancara 
Komite Kredensial)

• Memanggil kandidat setelah wawancara 

untuk memberi tahu rekomendasi 
dan sekali lagi setelah Komite Dewan 
Menteri Konferensi (CBMC) mengambil 
tindakan atas rekomendasi tersebut 
(Pemberitahuan resmi tentang tindakan 
CBMC akan dikirimkan kepada kandidat.)

• Mencari mentor untuk calon pastoral, jika 
direkomendasikan

• Memimpin dalam layanan lisensi / 
instalasi / penahbisan

Proses Pencarian Pastoral
• Mendidik dan membimbing komite 

pencarian jemaat dalam proses pencarian 
untuk membedakan kandidat terbaik 
untuk merekomendasikannya kepada 
jemaat

• Mengkoordinasikan proses pencarian 
dengan proses kredensial dan terus 
menginformasikannya kepada Rekanan 
Pemimpin Pelayanan Eksekutif

Peninjauan Jemaat dan Pastor
• Memimpin, membantu (atau 

mendelegasikan kepemimpinan kepada 
pemimpin yang terlatih dalam konferensi) 
tim peninjau jemaat dalam melakukan 
proses tinjauan pendeta / sidang

Penyediaan Sumber Daya dan Jaringan
• Membantu para pemimpin / pendeta 

jemaat dalam mengajukan permohonan 
untuk Missional Operation Grant (MOG) 
dan memulai percakapan tindak lanjut / 
refleksi setelah pelayanan selesai.

Staff
• Menghadiri pertemuan staf konferensi 

bulanan untuk membangun tim, sumber 
daya dan jaringan

• Menulis artikel untuk buletin Konferensi 
sebagaimana diminta

• Memberikan laporan seperti yang diminta
• Menghadiri pertemuan konferensi 

(Majelis Tahunan; Majelis tersebar dan 
berkumpul; memperlengkapi / mencari 
sumber acara; Acara Iman & Kehidupan)

• Menghadiri retret staf yang dijadwalkan
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Menyambut Komunitas Iman Kristen baru

Langkah

1. Pertanyaan awal dari staff Konferensi.  

2. Pertimbangan kepemimpinan di tingkat 
jemaat. 

3. Pertemuan dengan staf Konferensi dan 
anggota Dewan Konferensi. 

4. Pembicaraan yang jujur   tentang 
penyelarasan hubungan, visi, dan nilai-
nilai. Ini mungkin termasuk:

a. Tinjauan peraturan konferensi.
b. Sesi pengajaran tentang Pengakuan 

Iman dalam Perspektif Mennonite 
dan / atau Apa yang Kita Percaya 
Bersama dari Konferensi Dunia 
Mennonite.

5. Menumbuhkan hubungan dengan jemaat 
anggota lain yang dapat bertindak sebagai 
konggregasi sponsor dan keterlibatan 
lebih lanjut dengan Dewan Konferensi.

6. Dewan Konferensi melihat kecocokan 
kongregasi dengan visi konferensi dan 
kapasitas konferensi untuk mendukung 
kongregasi. Pada titik ini, atau titik mana 
pun dalam proses, Dewan Konferensi 
dapat memutuskan percakapan atau 
menyesuaikan kecepatan percakapan 
sesuai kebutuhan. 

7. Kongregasi melihat keinginan sebenarnya 
untuk bergabung dengan Konferensi dan 
mengungkapkan keinginan ini secara 
tertulis kepada Konferensi.

8. Staf pastoral memulai proses kredensial 
dengan Konferensi.

9. Kongregasi bergerak menuju keanggotaan 
di Pertemuan Tahunan atau dengan 
tindakan Dewan Konferensi. 

Langkah-langkah ini mungkin atau mungkin 
tidak berjalan secara linear. Langkah-
langkah tersebut akan dipandu oleh seorang 
staf kunci dalam bekerja dengan sebuah 
jemaat, kemungkinan besar adalah Pemimpin 
Pelayanan Eksekutif atau Pemimpim 
Pelayanan lainnya sebagaimana ditugaskan.

Prioritas

• Saling menghormati dan semangat 
menyambut.

• Transparansi dan kemampuan berjalan 
bersama. 

• Penyelarasan seputar Pengakuan Iman 
dalam Perspektif Mennonite. 

• Kapasitas para pemimpin pastoral 
untuk menjalani proses kredensial dan 
menyetujui kolegialitas dan kesediaan 
untuk memberi / menerima nasihat. 

• Keterbukaan Konferensi untuk 
memperlakukan jemaat baru dan 
mengadopsi jemaat dengan rahmat / 
kebenaran dan akses penuh ke sumber 
daya Konferensi serta tingkat tanggung 
jawab penuh. 

• Proses akan menitik beratkan pada 
hubungan dengan staf, Dewan Konferensi, 
dan jemaat kunci lainnya yang terlibat. 

• Keterbukaan khususnya terhadap MCUSA 
dan MWC lainnya merekomendasikan 
jemaat yang berupaya menemukan 
rumah bersama kami dengan cara yang 
menghormati koneksi global dan lokal 
kami. 

• Keterbukaan aktif terhadap transformasi 
timbal balik melalui proses antar budaya 
yang menghargai keanekaragaman 
budaya dan bahasa.
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Mencari untuk pindah ke konferensi 
lain di dalam Mennonite Church USA

Dewan Eksekutif Gereja Mennonite USA telah 
menjabarkan proses berikut (Pasal III, 3.b dari 
Pedoman Rumah Tangga dan Keanggotaan 
Gereja USA Mennonite, Bagian II, No. 12): 

Sebuah konggregasi diharuskan mengikuti 
proses penegasan dengan konferensi asal 
mereka sebelum konferensi lain dapat secara 
resmi mempertimbangkan permohonan 
keanggotaan mereka.

A. Biasanya proses ini akan membutuhkan 
beberapa pertemuan para pemimpin 
jemaat dengan para pemimpin konferensi 
yang ingin mereka tinggalkan (setidaknya 
tiga pertemuan disarankan).

B. Dengan aplikasi mereka untuk 
keanggotaan dalam konferensi baru 
kongregasi akan menyajikan pernyataan 
kongregasi / konferensi asal bersama 
kepada konferensi penerima yang 
menyatakan:

i. Alasan mengapa kongregasi ingin 
mengubah afiliasi area  konferensi.

ii. Kapan pertemuan awal kongregasi 
/ konferensi diadakan, dengan 
ringkasan diskusi pertemuan. 

iii. Bagaimana atau apakah ini 
memengaruhi hal-hal lain dalam 
konferensi asal. 

iv. Hal-hal yang telah diselesaikan 
dalam hubungan kongregasi 
dan konferensi asal dengan hal-
hal yang mungkin tetap belum 
terselesaikan.   
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Kebijakan Pertimbangan Pertanggungjawaban Konferensi

Pertanggungjawaban kepada komunitas iman 
adalah aspek penting dari kehidupan setia 
sebagai pengikut Kristus. Dalam hal suatu 
anggota jemaat bertindak dengan cara yang 
berbeda dengan misi atau visi Konferensi, 
proses ini digunakan untuk penegasan 
dengan tujuan mempertahankan persatuan 
dalam Konferensi. Proses ini mencerminkan 
penghormatan terhadap imamat orang 
percaya dan perwakilan dari setiap anggota 
jemaat melalui Pertemuan Delegasi dan saling 
menghormati pertimbangan kongregasional 
dan Konferensi.

Langkah

1. Memulai proses pertimbangan
Para Pemimpin Pelayanan akan bekerja 
secara proaktif dengan semua jemaat 
anggota Konferensi. Idealnya, masalah 
penyimpangan kongregasi dari misi atau 
visi Konferensi akan dikerjakan bersama 
dengan Pemimpin Pelayanan sebelum 
proses formal ini dimulai.

2. Berunding, Menginformasikan, 
Melaporkan
Jika masalah ini tidak terselesaikan 
pada Langkah 1, Pemimpin Pelayanan 
akan berunding dengan pemimpin yang 
dipercaya dan / atau kepemimpinan 
kongregasi kongregasi dan memberi 
tahu  Pemimpin Eksekutif dan Ketua 
Dewan Konferensi. Pemimpin Pelayanan 
kemudian akan menyerahkan laporan 
tertulis kepada Dewan Konferensi.

3. Menunjuk Komite Peninjauan
Ketika Dewan Konferensi menerima 
laporan tertulis tentang perbedaan 
kongregasi dari misi atau visi Konferensi, 
Dewan Konferensi akan menunjuk komite 
peninjau perwakilan Dewan Konferensi 
ditambah Pemimpin Pelayanan 

Kongregasi untuk melakukan wawancara 
dengan pemimpin yang dipercaya dan / 
atau kepemimpinan jemaat.

4. Mendengarkan Kongregasi
Panitia peninjau akan mendengarkan 
pemimpin yang dipercayai dan / 
atau kepemimpinan jemaat untuk 
menetapkan kejelasan dan isi laporan, 
untuk memahami maksud jemaat, dan 
untuk mendengar bagaimana jemaat 
memproses tindakannya. Kehendak untuk  
kedepan juga harus ditinjau. Adalah 
penting untuk mengumpulkan semua 
informasi terkait yang akan membantu 
Dewan Konferensi dalam proses 
penegasan mereka.

5. Mengirimkan Laporan tertulis kepada 
Dewan Konferensi
Komite peninjau akan memberikan 
laporan lengkap tentang percakapan 
kepada Dewan Konferensi, bersama 
dengan nasihat dan rekomendasi mereka.

6. Pertimbangan Dewan Konferensi
Dewan Konferensi, melalui doa 
dan penegasan lebih lanjut, dapat 
memutuskan tidak ada tindakan 
tambahan yang diperlukan, dan, dengan 
melakukan itu, mengakui bahwa 
Konferensi adalah badan yang hidup. 
Atau, Dewan Konferensi, melalui doa dan 
penegasan lebih lanjut, dapat memilih 
untuk mengajukan pertanyaan tentang 
penghapusan jemaat dari Konferensi 
ke Pertemuan Delegasi di Pertemuan 
Tahunan berikutnya.

7. Penghapusan Keanggotaan Kongregasi
Keanggotaan kongregasi hanya dapat 
dihapus dari Konferensi dengan suara 
mayoritas dua pertiga dari Pertemuan 
Delegasi.
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1. Pertanyaan awal dengan Komite CRM, 
diprakarsai oleh surat sponsor dari 
jemaat anggota sponsor atau diserahkan 
secara independen oleh organisasi yang 
tertarik.

2. Pertemuan dengan Komite CRM untuk 
membahas penyelarasan organisasi 
pelamar dengan Konferensi dan manfaat 
serta harapan keanggotaan untuk 
Konferensi dan organisasi pelamar.

3. Rekomendasi untuk keanggotaan oleh 
Komite CRM kepada Dewan Konferensi.

4. Organisasi pemohon menegaskan 
keinginan untuk bergabung dengan 
Konferensi dan menyatakan keinginan ini 
secara tertulis kepada Dewan Konferensi.

5. Dewan Konferensi melihat kecocokan 
organisasi pemohon dengan visi 
Konferensi dan kapasitas Konferensi 
untuk mendukung organisasi pemohon. 
Pada titik ini, atau titik mana pun dalam 
proses, Dewan Konferensi atau Komite 
CRM dapat melepaskan percakapan atau 
menyesuaikan kecepatan percakapan 
sesuai kebutuhan. 

6. Dewan Konferensi, dengan suara 
mayoritas, memberikan suara untuk 
menerima atau menolak organisasi 
pemohon sebagai CRM.

7. Konferensi dan CRM yang baru diangkat 
setuju untuk menjadi penghubung, 
sebagaimana diuraikan dalam undang-
undang Konferensi.

Menyambut Pelayanan Terkait Konferensi (CRM) Baru

Aplikasi harus diajukan ke Komite CRM Konferensi, yang akan membedakan kesesuaian setiap 
permintaan. Komite CRM akan membuat rekomendasi untuk menjadi anggota Dewan Konferensi, 
yang akan membuat keputusan akhir melalui pemungutan suara mayoritas. Proses untuk 
menyambut CRM baru ke dalam Konferensi adalah sebagai berikut:
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Pemilihan Delegasi

Delegasi berikut akan menjadi anggota 
dengan hak pilih dalam Majelis Delegasi:

1. Semua pendeta yang telah dikredensial 
dan melayani secara aktif  dalam peran 
pastoral di konggregasi anggota.

2. Semua gereja anggota Konferensi dapat 
memilih dua (2) anggota tambahan 
dari jemaat mereka untuk melayani 
sebagai delegasi. Delegasi ini dipilih atas 
kebijakan masing-masing jemaat dan 
dapat mencakup kepemimpinan awam, 
pemimpin yang dipercaya yang tidak 
melayani dalam peran pastoral, pensiunan 
pendeta, atau anggota Dewan Konferensi. 

3. Kongregasi dengan keanggotaan lebih 
dari 200 orang akan memilih satu (1) 
delegasi tambahan dari kongregasi 
untuk setiap 100 anggota, melebihi dan 
di atas 200 orang, hingga maksimum 
10 delegasi per kongregasi, termasuk 
para pendeta. Misalnya, sebuah jemaat 
dengan 2 pendeta aktif dan 230 anggota 
memenuhi syarat untuk lima delegasi 
total: 2 delegasi pastoral, dan tiga delegasi 
tambahan yang ditunjuk oleh jemaat. 
Keanggotaan ditentukan oleh setiap 
jemaat.

4. Conference Related Ministries (CRMs) 
dapat memilih satu (1) delegasi 
pemungutan suara per organisasi 
anggota. Delegasi akan menjadi anggota 
Dewan Direksi atau staf CRM dan anggota 
jemaat Mennonite Church USA.

Penunjukan Delegasi dan Prosedur

1. Untuk tujuan membuat daftar delegasi 

Konferensi, tahun delegasi dimulai per 1 
September.

2. Direkomendasikan agar para delegasi 
awam melayani setidaknya satu masa 
jabatan tiga tahun dan konggregasi 
membedakan masa pelayanan sehingga 
pelayanan delegasi tidak berhenti pada 
masa yang sama.

3. Ketika seorang delegasi awam tidak 
dapat menyelesaikan masa jabatannya 
karena kematian, sakit, pindah ke lokasi 
lain, atau keadaan lain, pengganti harus 
dipilih untuk masa jabatan yang belum 
kedaluwarsa dan dikomunikasikan ke 
kantor Konferensi.

4. Ketika keanggotaan meningkat 
sedemikian rupa sehingga suatu 
konggregasi memenuhi syarat untuk 
delegasi lain, dalam penambahan ini,  
seseorang akan dipilih untuk masa 
jabatan tiga tahun mulai 1 September.

Kualifikasi Delegasi

1. Anggota Delegasi adalah orang-orang 
yang juga menjadi anggota konggregasi 
di Konferensi (atau jemaat Mennonite 
Church USA, dalam kasus Pelayanan 
Terkait Konferensi).

2. Dianjurkan, anggota delegasi yang terlibat 
aktif dalam peran kepemimpinan dalam 
kehidupan dan pekerjaan kongregasi atau 
CRM.

3. Menunjukan kebijaksanaan spiritual, 
pertimbangan yang matang, dan 
komitmen untuk mengikuti Yesus.

Kebijakan Konferensi baru mengenai Majelis Delegasi
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Pertemuan Tahunan

1. Konferensi akan menyelenggarakan satu 
Pertemuan Tahunan formal, yang akan 
berfungsi sebagai pertemuan kerja untuk 
Konferensi.

2. Tujuan utama Pertemuan Tahunan 
adalah agar Pertemuan Delegasi 
menjalankan perannya sebagai kepala 
pengambilan keputusan dan badan 
pengawas Konferensi. Majelis Delegasi 
harus mengetahui arah visi dan tujuan 
Konferensi dengan berunding bersama. 
Merupakan tanggung jawab Majelis 
Delegasi untuk mewakili jemaat anggota 
dan Pelayanan Terkait Konferensi melalui 
delegasi sebagaimana diuraikan dalam 
anggaran rumah tangga.  

3. Dewan Konferensi harus menetapkan 
agenda untuk PertemuanTahunan, 
yang akan mencerminkan nilai-nilai 
antarbudaya dari Konferensi dan 
mencakup yang berikut:

a. Ibadah kolektif
b. Melaporkan pekerjaan Dewan 

Konferensi & Komite, termasuk 
laporan keuangan

c. Pertimbangan seputar topik bisnis
d. Pengesahan dan penghargaan untuk 

pemimpin yang baru dan mereka 
yang telah meninggal

e. Pengangkatan anggota Dewan baru 
f. Menyambut jemaat baru

4. Pada tahun-tahun ketika Dewan 
Konferensi telah memilih Moderator 
dan / atau Asisten Moderator baru, 
Majelis Delegasi akan diberi kesempatan 
untuk menegaskan penunjukan melalui 
proses pemungutan suara. Jika Majelis 
Delegasi tidak menegaskan penunjukan 
(didefinisikan sebagai afirmasi oleh 

kurang dari 50% dari delegasi yang 
berpartisipasi), maka ini akan dipahami 
sebagai permintaan oleh Majelis 
Delegasi untuk Dewan Konferensi untuk 
mempertimbangkan kembali penunjukan 
sebagaimana disampaikan. 

5. Perhatian besar harus diberikan 
untuk memastikan bahwa Pertemuan 
Tahunan dapat diakses oleh semua 
anggota konggregasi, terlepas dari lokasi 
geografis atau bahasa utama, baik melalui 
penyediaan dana perjalanan, teknologi 
yang memfasilitasi partisipasi jarak jauh, 
layanan terjemahan, atau pendekatan 
serupa.

6. Pemungutan suara di Pertemuan Tahunan

a. Untuk keperluan pemungutan 
suara di Sidang Tahunan, kuorum 
akan dianggap sebagai 50% dari 
jumlah delegasi yang berpartisipasi 
dalam Pertemuan Tahunan secara 
langsung, jarak jauh, dan melalui 
penyerahan surat suara tertulis. 

b. Bagi para delegasi yang tidak dapat 
hadir secara langsung, Dewan 
Konferensi dapat menyediakan 
proses dan prosedur untuk 
pengajuan surat suara tertulis atas 
permintaan dan persetujuan atas 
ketidakhadiran seorang delegasi. 
Jika disetujui, surat suara tertulis 
akan diberikan kepada mereka yang 
memberi tahu Dewan Konferensi 
tentang ketidakmampuan mereka 
untuk berpartisipasi secara 
langsung. Suara tertulis harus 
diserahkan kepada Sekretaris Dewan 
Konferensi sebelum Pertemuan 
Tahunan.   
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Komitmen

Menerima peran melayani sebagai delegasi 
Konferensi berarti Anda berkomitmen untuk 
hal berikut:

1. Berpartisipasi secara penuh dalam 
ibadah, perundingan, tindakan, dan 
persekutuan di semua sesi Majelis 
Delegasi.

a. Saat dijadwalkan, menghadiri per-
temuan terpisah dalam persiapan 
untuk pekerjaan Majelis Delegasi.

b. Sebelum berkumpul, kenalilah 
materi yang dikirim sebelumnya dan 
hal-hal untuk dipertimbangkan dan 
ditindaklanjuti.

c. Dalam memenuhi komitmen Anda, 
pertimbangkan: (1) hati nurani Anda 
sendiri; (2) jemaat atau organisasi 
yang telah mempercayai Anda untuk 
diwakili; (3) pertimbangan, bersama 
dengan delegasi lainnya.

2. Mewakili kongregasi atau CRM Anda ke 
Konferensi.

a. Terlibat dalam percakapan dengan 
jemaat Anda atau CRM tentang 
masalah yang akan dibahas di 
Pertemuan Delegasi, mencari 
masukan dari mereka.

3. Melaporkan ke Kongregasi atau CRM 
Anda setelah Pertemuan Delegasi.

a. Menjelaskan hasil perundingan 
Majelis dan mendorong jemaat Anda 
untuk mendukung tindakan ini.

b. Membagikan cerita tentang 
bagaimana Tuhan bekerja di 
Pertemuan Delegasi dan Konferensi.

c. Mengartikulasikan dan menafsirkan 
pernyataan misi Konferensi dan 
prioritas kepada jemaat Anda atau 
CRM.

4. Bertindak sebagai penghubung dalam 
komunikasi dua arah untuk informasi 

dan umpan balik antara jemaat atau 
organisasi Anda dan Konferensi.

5. Mencari informasi tentang apa yang 
terjadi dalam Konferensi antara sesi 
Majelis dengan membaca surat delegasi, 
email, titik-temu (Konferensi triwulanan 
berkala), dan kenali situs web Konferensi.

Kualifikasi

Delegasi adalah: 

1. Orang-orang yang menjadi anggota 
kongregasi Konferensi (atau jemaat 
Mennonite Church USA, dalam kasus 
Pelayanan Terkait Konferensi / CRM).

2. Terlibat aktif dalam kehidupan dan 
pekerjaan kongregasi Pelayanan Terkait 
Konferensi (CRM).

3. Memanifestasikan kearifan spiritual, 
penilaian matang, komitmen terhadap 
nilai-nilai antarbudaya, dan komitmen 
untuk mengikuti Yesus.

Pelatihan dan Kesiapan

1. Delegasi harus dilatih dan dipersiapkan 
dengan baik untuk melaksanakan 
tugasnya.

a. Setiap konggregasi bertanggung 
jawab untuk melatih dan 
mempersiapkan delegasi mereka 
sendiri, termasuk delegasi non-
pastor.

b. Kongregasi akan dibantu dalam 
upaya ini oleh Pemimpin Pelayanan 
mereka, yang akan bertemu dengan 
delegasi yang diperlukan untuk 
memberikan dukungan, pelatihan, 
atau bantuan lainnya.

Deskripsi Pelayanan Delegasi


