TA A A

AIR BERTU BUH

1 Korintus 3:8-9
___________________________________________________________________________________________

Giáo Hội Franconia Mennonite
Hội Đồng Giáo Hội 2016
Ngày 4-5 tháng 11 2016 – Penn View Chritian School

Sau đây là một sổ phiếu đã sửa đổi các thông tin quan trọng dịch ra cho quí vị.
Nếu quí vị quan tâm trong báo cáo hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, và phút
từ hội đồng của năm trước xin vui lòng xem phiên bản tiếng Anh. Bao gồm ở
đây cho quí vị là lịch trình, thư từ các người điều hành Franconia và Địa Hạt
Miền Đồng, và tiểu sử của hội đồng quản trị và các thành viên ủy ban cần đại
biểu khẳng định sẽ tiếp tục phục vụ trong vai trò hội đồng và ủy ban của họ.
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2016 Lịch Trình
Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười Một
6:30-9:00 pm

Triển Lãm mở

6:30-9:00 pm

Chăm sóc trẻ em có sẵn

7:00-8:30 pm

Hiệp một thờ phượng

8:30-9:00 pm

Ăn kem thông công

Thứ Bảy ngày 5 tháng Mười Một
8:00-9:00 am

Điểm danh Đại biểu mở

8:00 am – 3:40 pm

Triển Lã mở

8:30 am – 3:40 pm

Chăm sóc trẻ em có sẵn (8:30 am – 12:00 trưa & 1:00 – 4:00 pm)

9:00-10:30 am

Chương Trình nghị sự
Các báo cáo từ Hội Thánh Cùng các báo cáo thi hành nhiệm vụ và sự ủy nhiệm (
phát biểu sự Lạm dụng, Israel / Palestine, và Đức tin và đời sống)
Phê chuẩn cho Hội đồng quản trị và các chức viên
Hội ý chung quanh về sự hòa giải với EDC

10:30 am-12 trưa

Hiệp lại thờ phượng
Thờ phượng
Lảnh đạo mới cấp giấy chứng nhận

12 medio día – 1:00 pm Ăn trưa
1:00-2:15 pm

Hội thảo 1

2:25-3:40 pm

Hội thảo 2
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Tháng Chín 2016
Các Đại Biểu của Giáo hạt Miền Đông và Giáo Hội Franconia,
Chúng tôi đã duy trì hai giáo hội tách riêng được 169 năm, sau một sự chia rẽ trong năm 1847. Tuy nhiên, trong
những thập kỷ gần đây, chúng tôi đã bắt đầu làm việc chặt chẽ hơn với nhau. Là người điều hành của hai giáo
hội này, chúng tôi đã tìm thấy rằng bây giờ là thời gian để có ý nhìn đến khả năng hòa giải. Tại buổi họp nghị sự
riêng của chúng tôi tại Hội Đồng mùa Thu chúng ta sẽ thảo luận và phân biệt với nhau hay không để tiến với việc
phát triển một quá trình cho sự hòa giải. Điều này sẽ bắt đầu với việc khai thác các mặt mà vẫn có thể có sự khác
biệt giữa chúng ta và do đó cần phải được giải quyết cho sự hòa giải để xây ra cách tôn vinh Đức Chúa Trời.
Mục đích là nên hòa giải có thể hai giáo hội của chúng ta sau đó sẽ họp nhất lại là một giáo hội như lúc ban đầu.
Cả hai giáo hội của chúng ta đã bắt đầu khi Mennonites of Eastern Pennsylvania đầu tiên đã được cho phép và
khuyến khích bằng bức thư từ các vị mục sư được phong chức ở châu Âu để giữ bữa tiệc thánh của Chúa trong
Germantown vào năm 1708 và cho 139 năm chúng tôi "giữ nhà" hoặc duy trì sự thông công của chúng tôi.
Nhưng trong năm 1800 thay đổi đã xảy ra dẫn đến hai cánh của gia đình, sau này được gọi là Giáo hội Đông
Phương và Franconia. "Các nhà sử học sẽ giải thích lý do tại sao trong các điều khoản của mô hình xã hội, văn
hóa, kinh tế hoặc thậm chí tư tưởng yêu thích của họ. Đối với mục đích của chúng ta, chúng ta có thể diễn giải
các Châm ngôn nói rằng khi có quá hẹp tầm nhìn, các người phân cực? "Tuyên bố sử gia John Ruth trong cuốn
sách của ông Maintaining the Right Fellowhip.1
Lý do cho sự phân chia giữa hai giáo hội của chúng ta tốt nhất có thể được nhìn thấy trong cách chúng ta quan
sát sự tiệc thánh. "Trong năm 1947, hai giáo hội đã cố gắng để thể hiện ý nghĩa của hội thánh trong hai thực
hành ngược lại của tiệc thánh: Franconia bằng cách yêu cầu rằng nó bao gồm sự thừa nhận của một số quy tắc
dài, và giới hạn đến người" như đức tin quý "; Đông Phương bằng cách mời các tín hữu đến tiếp nhận tiêc thánh
của Chúa sau khi tự xét lương tâm cá nhân của họ. Nếu sau này không phải là A-na-báp-tít, và cũng không làm
giảm sự tiệc thánh với câu hỏi của một bộ ria mép. Nhưng một trong các phương pháp này có thể phản ánh sự
thông công tốt không?"2
Ruth kết luận cuốn sách của ông lưu ý rằng "hai bên của gia đình đã chia ra, cùng với thất bại của họ, có những
hiểu biết quan trọng về câu hỏi này. Mỗi bên sẽ phải lắng nghe, nếu bất cứ điều gì đã được học, giữ trong tâm trí
rằng sự khác biệt đã có thực sự. Một niềm tin nông cạn bao phủ trên những khác biệt này sẽ bày tỏ một ít sự tôn
trọng, ở hai bên, cho sự thông công đúng của di sản chung của họ."3
Các lý do cho sự phân chia rất phức tạp, do đó cũng sẽ được bất kỳ tiến trình nào chúng tôi thực hiện để đi đến
sự hòa giải. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây đã có một sự khuấy động của Thánh Linh cho hòa giải trong
suốt cả hai giáo hội. Chúng tôi cùng chung nhau thờ phượng vào mùa xuân năm 1997.
Năm 1999, các vị lãnh đạo trong giáo hội bắt đầu nói chuyện cố ý cùng với các đại diện từ các giáo hội Franconia
và Eastern đã họp với nhau một vài lần trong một năm. Ngoài ra, từ năm 1999 đến năm 2010, một đại diện từ
mỗi giáo hội đã được mời và đã đến tham dự để mang đến lời chúc mừng. 2011 đã mang đến một cuộc họp hội
đồng doanh thu và hội mùa thu của chúng tôi đã được một công ty liên doanh từ bao giờ. Tại hội đồng năm
2011, các đại biểu đã được yêu cầu trả lời qua thẻ được mã hóa màu sắc thể hiện họ cảm thấy thế nào về việc
1

Ruth, John, Maintaining the Right Fellowship(Harold Press, 1984), 535
Ibid, 540
3
Ibid, 540
2
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tiếp tục hợp tác giữa các giáo hội: xanh tiếp tục khám phá; vàng thận trọng; đỏ đừng tiếp tục. Với khoảng 200
người có mặt, hầu hết giơ thẻ màu xanh lá cây, khoảng sáu người giơ thẻ vàng, và không có thẻ đỏ đã được giơ
lên.
đi xe chung đến các cuộc họp, bắt đầu Indian Creek Foundation, và hỗ trợ Christopher Dock Mennonite High
Diễn đàn được tổ chức vào năm 2012 để giáo dục cả hai giáo hội về lịch sử chung của chúng ta. Nó đã được báo
cáo tại thời điểm đó, nhiều người trong các giáo hội của chúng ta đã và đang hợp tác trong những năm gần đây:
School. Ngoài ra, như các giáo phái cũ của chúng ta (Giáo Hội Mennonite và Tổng Giáo Hội Mennonite) đã bắt
đầu tiến đến chuyển đổi thành Mennonite Church Hoa Kỳ vào cuối năm 1990, những người từ cả hai phía
Eastern District và Franconia làm việc với những người từ các giáo hội khác về ử dụng một quyển thánh ca,
tuyên xưng đức tin , chương trình giảng dạy, và dùng chung nội quy. Hơn nữa, nó đã được đề cập là Franconia
và Eastern District đã nói về giá trị tương tự, nuôi dưỡng, thành lập, và tạo ra bản sắc văn hóa hơn.
Kể từ đó các giáo hội của chúng ta tiếp tục làm việc với nhau. Trong năm 2012, Eastern District và giáo hội
Franconia tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của họ. Chúng tôi cũng rất thích dùng chung văn phòng;
thông báo hàng tuần; các cuộc họp thường xuyên của các người điều hành trong giáo hội và giám đốc điều
hành; chia sẻ nhân viên; kết nối giáo hội về tài liệu muc vụ cho các mục sư / các nhà lãnh đạo, các cuộc họp của
các vị tuyên úy A-na-báp-tít, Sister Care Hội thảo, và Hội thảo hình thành; chia sẻ huấn luyện và tư vấn phát
triển truyền giáo; dịch vụ hành chính chung, trong số những thứ khác.
Có một cuộc thể hiện thật đẹp của tình yêu khi hai hoặc nhiều nhóm, người cùng một lúc tách ra, được đưa trở
lại vào thông công. Không chỉ trong một sự tạm ngừng, nhưng chăm sóc chân thật và quan tâm cho nhau. Khi
điều đó xảy ra giữa các tín hữu nó thật sự là cảm hứng từ tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sự hòa
giải thật chỉ có thể là thông qua Đấng Christ.
Trong nhiều năm qua đã có những ý kiến cho rằng Franconia và Eastern District hiệp lại. Những khác biệt đã chia
không còn là rõ ràng nếu họ thậm chí vẫn còn, trong khi những thách thức khác có thể vẫn còn tồn tại. Khi chúng
ta nhìn đến sự hòa giải đó là sự đa dạng để thỏa mãn với, sự kỳ vọng về thần học và việc xếp ngai thẳng của hai
cấu trúc tổ chức để giải quyết. Một sự hòa giải quan trọng này chỉ có thể thành công nếu Đức Chúa Trời dẫn lối
và kêu gọi chúng ta. Nó là một sự suy nghỉ cần phải được bão hòa với lời cầu nguyện và hướng dẫn bởi sự sáng
suốt của Thần Chúa. Chúng ta không muốn lập lại các sự chia rẽ đã xảy ra khi các giáo phái của chúng ta, Giáo
Hội Mennonite và Tổng giáo hội hiệp lại. Chúng ta cũng không muốn có nhiều năm căng thẳng tập trung vào sự
khác biệt của chúng ta.
lý do của chúng ta cho tìm hiểu này hiện nay bao gồm các dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta
cùng nhau hợp tác cũng như chúng ta tăng số các nhân viên trong giáo hội, và các cá nhân vẫn tiếp tục. Tuy
nhiên, như đã đề cập trước đây, điều này đến với nhau sẽ chỉ thành công nếu Đức Chúa Trời ban hành và chúc
phước nó. Đó cũng bao gồm sự khiêm tốn của chúng ta với Ngài và với nhau. Ngoài ra, chúng ta đang nhìn thấy
sự đoàn kết giữa các nhà thờ của chúng ta. Trong những năm qua chúng ta đã vượt qua các ranh giới trong giáo
hội và hợp tác với nhau qua sự chia sẻ trong mục vụ cộng đồng. Khi mối quan hệ của chúng ta trở nên mạnh mẽ
thì sự chia rẽ yếu dần. Chúng ta cùng nhau có thể sắp xếp những nỗ lực của chúng ta để hoàn thành Sứ Mạng.
Ngoài ra, với chia sẻ các tài nguyên của các cá nhân có năng khiếu và tài chính cả hai giáo hội "chúng ta có thể
làm việc có hiệu quả hơn để giúp cứu đã bị hư mất, đào tạo kẻ đã bị hư mất và gửi đã được đào tạo đến các nhà
thờ của Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta.
Quá trình hòa giải phải bắt đầu bằng lời cầu nguyện, xin Chúa cho sự khôn ngoan và sáng suốt. Chúng ta phải liệt
kê những nỗi sợ hãi và lo lắng của chúng ta dâng lên và đầu phục Chúa. Chúng ta phải được cởi mở để nhờ tư
vấn và giúp đỡ từ bên ngoài; một nguồn bên ngoài có thể giúp chúng ta với những điểm mù của chúng ta. Sau
đó, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện.
Khi chúng ta tìm kiếm cho những lời chỉ bảo trong cuộc hành trình này, lãnh đạo của cả hai giáo hội đã tìm ra sự
giúp đỡ của những anh em Mennonite và chị em để giúp chúng ta làm việc cho sự hòa giải có thể xẩy ra. Cả
David Brubaker và Roxy Allen Kioko là giáo sư tại Đại học Eastern Mennonite University (EMU) với nhiều kinh
nghiệm giữa họ về tổ chức lãnh đạo và đang làm việc về sự xung đột tại Hội Thánh. Dave là cả Giám đốc của
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Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ Chương trình Lãnh đạo tổ chức tại EMU và Phó Giáo sư Nghiên cứu tổ
chức cho Trung tâm EMU của Công lý và xây dựng hoà bình. Roxy, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
thay đổi xã hội và hiện đang là một sinh viên tiến sĩ tại Trường Nghiên cứu Lãnh đạo chiến lược của Đại học
James Madison với một tập trung vào lãnh đạo phi lợi nhuận và cộng đồng. Một tiến trình hòa giải như thế này
chưa bao giờ được thử trước và chúng ta có niềm tin rằng hai người này là duy nhất đủ điều kiện để hỗ trợ
chúng ta trong việc khai phá đường lối.
Bước đầu tiên trên đường lối này hướng tới sự hòa giải sẽ được sự tham gia của Roxy và Dave để khám phá nếu
sự hòa giải có thể. Tại buổi hợp của chúng tôi vào mùa thu này, chúng tôi sẽ thảo luận và nhận thức về đề nghị
của họ cho bước đầu tiên này. Đề xuất này đòi hỏi phải có sự hình thành của một nhóm nghiên cứu tham khảo
đại diện cho cả hai giáo hội đa dạng. Với nhóm này Roxy và Dave sẽ thành lập một quá trình bao gồm:
1. Thu nhăt -Thông tin (như khảo sát, nhóm tập trung, và một số cuộc phỏng vấn cá nhân) đề nghị sẽ diễn
ra giữa tháng Giêng-tháng 3 năm 2017.
2. Phân tích (làm việc với nhau để tóm tắt những gì họ đã biết được) sẽ diễn ra vào giữa tháng Tư-Tháng
năm 2017.
3. Khuyến nghị (phát triển khuyến nghị rõ ràng như thế nào cả hai giáo hội có thể cùng nhau tiến về phía
trước đóng góp trong một tương lai chung) được phát triển từ tháng sáu-tháng tám năm 2017 và tinh
chế trong tháng Chín - tháng Mười với các bên liên quan chính.

Các nhóm tham khảo sẽ được chỉ định bởi các ban của mỗi giáo hội bao gồm sự đa dạng về độ tuổi, giới tính,
dân tộc và phản ánh sự đa dạng của các hội nghị của chúng ta. Hy vọng là có một nhóm tham khảo xác định bởi
hội đồng trình bày cho bạn.
Tại hội đồng thông qua thời gian của chúng ta thảo luận và sáng suốt nên bạn là người đại biểu của giáo hội của
chúng ta đồng ý rằng chúng ta nên tiến đến sự trong thăm dò này của sự hòa giải rồi sau đó công việc của nhóm
tham khảo cùng với Dave và Roxy sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2017 với các khuyến nghị để được trình bày
cho các bạn tại hội đồng vào mùa Thu 2017.
Chúng tôi yêu cầu từ nay đến ngày hội đồng, bạn tham gia với chúng tôi trong sự cầu nguyện liên quan đến quá
trình này. Như đã đề cập ở trên, chúng ta sẽ có một thời gian để quan tâm việc này với nhau tại buổi họp của
chúng ta tại hội đồng vào mùa thu. Cả hai Eastern District và Giáo hội Franconia đã chấp thuận đề xuất của Dave
và Roxy để tìm hiểu sự hòa giải, tuy nhiên chúng tôi sẽ không tiến tới với điều này trừ khi nó được chấp nhận bởi
các bạn, các đại biểu.
Vì vậy, chúng ta hãy thử thách để chuẩn bị tấm lòng và tâm trí của chúng ta để Chúa hướng dẫn. Chúng ta hãy
cầu nguyện cho các cuộc họp riêng biệt của chúng tôi cũng như tham dự chúng trong sự thờ phượng tại hội
đồng vào Mua Thu. Chúng ta hãy chuẩn bị để gặp gỡ Chúa và với nhau trong đức tin, sự khiêm nhường và tình
yêu.

Rodger Schmell, Moderator
Eastern District Conference

John Goshow, Moderator
Franconia Mennonite Conference

Để tìm hiểu thêm về sự phê bình đầy đủ hơn về cách gia đình Mennonite của chúng ta trở thành hai nhóm khác nhau xin
vui lòng xem chương 8-10 của cuốn sách, đồng tài trợ bởi Eastern District và Giáo hội Franconia, có tiêu đề Maintaining the
Right Fellowship bởi John Ruth. Các bản sao có sẵn tại Trung tâm Mennonite Heritage và cho mượn tại Giáo hội Thư viện.
Một PDF của những chương này cũng đã được làm sẵn bởi John Ruth. Chúng có thể được truy cập tại đây:
http://franconiaconference.org/media-uploads/pdf/Maintaining%20the%20Right%20Fellowship--1847%20Split.pdf
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P A TAR REGAR CRECER
1 Corintios 3 :8-9
Thành viên của Giáo hội cho xác nhân
John Goshow, Moderator & Ban Chủ tọa Giáo hội, thỉnh cầu sự khẳng định cho một
nhiệm kỳ thứ ba và cuối cùng.
John Goshow đã được xác định để phục vụ nhiệm kỳ đầu tiên của mình là Chủ tịch của
Giáo hội Franconia và Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội nghị trong năm 2010, khoảng
thời gian ông nghỉ hưu sau 33 năm lãnh đạo tại Penn Foundation (sellersville, PA), nơi
ông từng là chủ tịch và giám đốc điều hành cho một thập kỷ. John và vợ Janet sống
gần Perkasie, PA, và là cha mẹ của ba đứa con trưởng thành. Họ là thành viên của
Giáo Hội Mennonite Blooming Glen nơi John là một giáo viên Trường Chúa Nhật. John
đã phục vụ trong Hội đồng quản trị của Mennonite Health Services Alliance và các
hiệp hội địa phương và khu vực để xây dựng cộng đồng và chăm sóc sức khỏe hành vi. Ông tiếp tục mang đến
kinh nghiệm với lãnh đạo tổ chức cũng như một nền công tác xã hội, kết hợp với nhiều năm phục vụ kết nối với
hội thánh. Của anh ấy thời gian với hội đồng quản trị John nói, "Thật khó để tin rằng tôi đã phục vụ Giáo hội
Franconia là Chủ tịch cho 6 năm! Trong thời gian này, tôi đã rất ấn tượng với các cam kết của các thành viên hội
đồng quản trị mang đến cho công việc của họ. Tôi cảm kích những tình nguyện viên nhiều phục vụ trong các ủy
ban giao hội khác nhau của chúng tôi và tôi kinh ngạc bởi những việc không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên giáo
hội của chúng tôi. Tôi tiếp tục được ban phước bởi cơ hội để phục vụ Chúa và các hội thánh của Giáo hội
Franconia theo đường lối này ". John sẳn sang để phục vụ một nhiệm kỳ ba năm thứ ba và cuối cùng nếu xác
nhận của các đại biểu Hội nghị hội.

Beny Krisbianto, Thành viên Giáo hội Hội đồng, chờ sự xác nhận cho một nhiệm kỳ
thứ ba và cuối cùng.
Beny Krisbianto sống ở Philadelphia với vợ, Angelia Susanto, và con gái, Jesslyn. Beny
phục vụ như là mục sư chính Trung Tâm Nations Worship, một hội thánh hầu hết là
những người nhập cư gần đây từ Indonesia thờ phượng. Beny chuyển đến
Philadelphia vào năm 2006 nhóm A-na-báp-tít mới ở Nam Philadelphia sau khi hoàn
thành việc học tại Jubilee School of Theology Iowa. Anh tốt nghiệp từ Chủng viện
Eastern Mennonite với văn bằng Thạc sĩ Thần học 2014. Beny thông thạo tiếng Anh,
tiếng Java và Indonesia. Anh ấy có năng khiếu kêu gọi ra các nhà lãnh đạo mới và cam
kết thiết lập A-na-báp-tít trong cộng đồng di dân Indonesia trên biển Đông. Beny ban đầu được xác nhận bởi hội
đồng trong năm 2010 để phục vụ trong giáo hội, ông được tái khẳng định cho một nhiệm kỳ thứ hai vào năm
2013 và nếu được khẳng định vào mùa thu này sẽ bước vào nhiệm kỳ ba năm thứ ba và cuối cùng của ông với
hội đồng quản trị hội nghị. Thời gian của mình với ban điều hành Giáo hội, Beny nói, "Phục vụ ban chấp hành
giáo hội đã dạy tôi làm thế nào để phân biệt được ý muốn của Đức Chúa Trời trong cộng đồng. Tôi biết rằng Đức
Chúa Trời vẫn nói qua cộng đồng thậm chí đôi khi nó không phải là dễ dàng cho một cộng đồng đa dạng như
Giáo hội Franconia để hoàn thành thỏa thuận về mọi điều ."
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Smita của Ruby Singh, hội đồng quản trị đề nghị bổ nhiệm để phục vụ như là một
thành viên ban.
Nguyên từ Ấn Độ, Smita của Ruby Singh di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2000 cùng với
chồng và con trai Naveen Ronak. Lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, Smita tham dự
Giáo Hội Presbyterian lớn và tích cực tham gia với các nhóm thanh niên nhà thờ,
Thanh niên Cơ Đốc (YFC), Evangelist Student Union (EU), mục vu cho trẻ em, Hội đồng
Quốc gia Giáo hội tại Ấn Độ (NCCI) và Mục vụ Maharashtra Village (MVM). Sau khi
chuyển đến Hoa Kỳ, gia đình cô bắt đầu thờ phượng tại nhà thờ Whitehall Mennonite,
cuối cùng trở thành thành viên và tham gia với các mục vụ khác nhau và thờ hượng tại đó. Nắm giữ Thạc sĩ Quản
trị Kinh doanh (Tài chính & Marketing) cũng như Cử nhân Khoa học vi tính, Vật lý và Toán, Smita có kinh nghiệm
như là một chuyên gia tư vấn Đánh giá chất lượng của Google và cũng sở hữu một doanh nghiệp Etsy, "Rosmina
Bộ sưu tập." Cô ấy đã dẫn nhóm phụ nữ và các nhóm thanh niên thông qua Kinh Thánh nghiên cứu học bổng
quốc tế, và là một thành viên của Whitehall, Smita đã làm việc trong chức vụ của trẻ em, giúp gây các quỹ từ
thiện và phục vụ trong ủy ban ủy ban ngân sách và lập kế hoạch và thờ hượng. Conference Board tin Smita có
một quan điểm có giá trị mà sẽ thêm vào các công việc của giáo hội. Nếu được xác nhận bởi hội đồng, Smita sẽ
là một người được hội đồng bổ nhiệm vào thành viên tham dự trong ban, bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình
trong tháng 1 năm 2017.

Thành viên Ủy ban để được xác định lại
Christian J. Nickels, Hội viên trong Ủy Ban Mục Vụ Giáo hội, chờ đợi sự xác nhận
thêm một nhiệm kỳ thứ hai.
Chris lớn lên ở Hatfield, PA, và hiện sống tại schwenksville (PA) với vợ Sarah (Hershey)
Nickels và hai con trai của họ, William (7) và Benjamin (5). Anh đã được xác nhận trong
vai trò của mình là Ủy ban Mục vụ của Giáo hội năm 2013 và nếu được xác nhận bây
giờ, anh sẽ tiếp tục trong một thời hạn ba năm lần thứ hai. Sau khi tốt nghiệp từ Đại
Học Eastern với bằng Cử nhân Lịch sử và Mục vụ Thanh niên, Chris từng là phụ tá mục
sư tại Christ United Chuch of Christ, Hội Thánh Grace Mennonite, và Hội Thánh West
Swamp Mennonite trước khi được gọi là Mục sư chính của Hội Thánh Spring Mount Mennonite (Spring Mount,
PA) vào năm 2008. Ông hiện đang làm để đi đến MACL bằng cấp chuyên về thờ phượng và lãnh đạo Hội thánh
qua Chủng viện Eastern Mennonite. Chris yêu thích thể thao, và tiếp tục sự nghiệp bóng chày đại học của mình,
anh đã trải qua bảy năm làm huấn luyện bóng chày cho Khu vực Giáo Dục Souderton. Anh đã phục vụ trong hội
đồng quản trị lịch sử Germantown Mennonite trong 3 năm qua và blog tại mennoniteroad.com (một phần của
MennoNerds mạng blog). Trong số các phục vụ trong Ủy Ban Mục vụ của Giáo hội, Chris nói, "Tôi cảm kích về sự
đầu tư giáo hội của chúng ta làm cho chúng ta để đào tạo trở nên những mục sư. Tôi cũng thích có cơ hội để học
hỏi từ các bạn đồng nghiệp của tôi trong ủy ban và suy nghĩ về cách chúng tôi có thể là một nguồn sức lực cho
các mục sư và hội thánh của chúng tôi."
Ken Burkholder, Thành viên Ủy Ban Mục vụ, trong Giáo hội chờ sự quyết định cho
một nhiệm kỳ thứ ba và cuối cùng.
Ken nguồn gốc từ thành phố Lancaster, PA. Sau đại học, ông đã làm việc 11 năm rưỡi
trong bảo hiểm thương mại trong Souderton. Cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa
cho mục vụ, anh và gia đình chuyển đến Harrisonburg, VA, nơi anh đã nhập học tại
Chủng viện Eastern Mennonite. Anh tốt nghiệp năm 2005 với bằng Thạc sĩ Thần học và
tiếp nhận sự kêu gọi để phục vụ là mục sư tại Hội thánh East Deep Run Mennonite
trong tháng Bảy, 2005. Anh kết hôn với Karen (Frankenfield) Burkholder. "Niềm đam
mê của tôi là dành cho các nhà thờ để phát triển trong sự kêu gọi truyền giáo để chia
sẻ tình yêu của Chúa Giêsu với cộng đồng tại địa phương", Ken nói. "Tôi tin rằng Mennonite Church USA phải
tiếp tục kêu gọi, phát triển và trang bị cho các nhà lãnh đạo truyền giáo người dẫn các nhà thờ với niềm đam
mê, toàn vẹn, và trái tim của một người tôi tớ, từ A-na-Báp-Tít. Tôi mong muốn được phục vụ trong Ủy ban Mục
vụ Giáo hôi Franconia Mennonite, là một phần trong công việc của các nhà lãnh đạo sáng suốt và trang bị."
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Michael Clemmer, Chủ tịch Ủy Ban Bổ nhiệm & Thành viên Ban Mục vụ, chờ sự xác
định cho một nhiệm kỳ thứ hai.
Mike lớn lên ở Souderton, PA, nơi gia đình ông (và cuối cùng ông) là thành viên của
Hội thánh Souderton Mennonite. Sau hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh,
Mike cảm nhận được cuộc gọi của Chúa vào mục vụ và chuyển gia đình tới Virginia học
tại Chùng viện Eastern Mennonite. Sau khi tốt nghiệp năm 2005 của mình với một
thạc sỉ Thần đạo, Mike đã được kêu gọi để phục vụ như là mục sư của Hội thánh
Mennonite Towamencin. Mike hoàn thành Tiến sỉ về Mục vụ tại Chủng viện Biblical
(Hatfield, PA) vào năm 2013. Mike và vợ của anh, April (Hayden) Clemmer sống tại Harleysville. Họ có ba con đã
trưởng thành và hai cháu. Mike là một nhạc sĩ, chơi kèn trombone, và rất thich chạy bộ . Mike đã là một thành
viên của Ủy ban Bổ chức từ năm 2010 và đã phục vụ chủ tịch từ năm 2013. Là chủ tịch ủy ban thông tin anh cũng
là ủy viên mục vụ. Kinh nghiệm này, anh nói, "Tôi thích nghe những câu chuyện làm thể nào trong cuộc sống của
các nhà lãnh đạo mới của chúng ta đã gặp Chúa đã làm những gì cũng như những câu chuyện cá nhân của họ về
sự kêu gọi đến chức vụ." Nếu xác định bởi Đại biểu Giáo hội, Mike đã đồng ý để tiếp tục phục vụ như Ủy ban Bổ
nhiệm, trong đó cũng sẽ làm cho anh ta một thành viên của Ủy ban Mục vụ của Ban chấp hành Giáo hội, đây sẽ
là nhiệm kỳ thứ hai của anh là chủ tịch.
Rose Bender, Hội viên của Ủy ban Bổ nhiệm, chờ sự xác nhận cho một nhiệm kỳ thứ
hai.
Một người ở miền Trung-Tây phương ở tim, Rose đã có mặt trên bờ Biển Đông từ
thời gian của cô tại Messiah College (Mechanicsburg, PA). sự nghiệp đầu tiên của cô là
trong giáo dục trung học, nhưng cô theo sự kêu gọi đến mục vụ và nhận được Masters
of Divinity cô từ Bethel Chủng Viện ở Đông (Dresher, PA) vào năm 2005. Trong năm
2010, Rose đã được kêu gọi phục vụ là mục sư chính của Hội thánh Whitehall
Mennonite(Whitehall, PA), nơi cô tiếp tục là mục sư. Cô là thành viên sáng lập Zumē
House, một cộng đồng Tín hữu Cơ Đốc ở Allentown (PA). Một mục sư bán thời gian,
Rose bổ sung thu nhập của cô làm việc như một trợ lý nghiên cứu của hãng nghiên cứu BrokoppBinder &
Consulting, LLC và làm một số giáo phụ trợ cho Đại học Eastern Mennonite - Lancaster. Cô thích ăn tại nhà hàng
địa phương Thái Lan, đi bộ, cười, và đi ra ngoài với hàng xóm Karen của cô. Cô rất thích được phục vụ trong Ban
Bổ nhiệm Giáo hội Franconia bởi vì, "đó là một cách để phục vụ giáo hội rộng lớn hơn mà còn để nghe những
câu chuyện tươi mới của sự kêu gọi của Chúa trong cuộc dời của các nhà lãnh đạo khác." Nếu được xác nhận,
Rose sẽ phục vụ một nhiệm kỳ thứ hai là một thành viên của ủy ban bổ nhiệm.
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