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Một Nơi Hòa Nhã Hiếu 
Khách
Bethany House ở trên đường Em-
ily: Ba tần, khu nhà gạch đỏ gập 
xuống tựa trực tiếp trên lề đi bộ 
dọc trên một đường phố hẹp.
Trong một số năm,  các hội viên 
của giáo hội đã lo âu về chi phí 
nhà ở  hướng Nam Philadelphia. 
Vì thành phố đã trải kinh nghiệm 
về sự tràn ngập những người nhập 
cư và đổi mới đô thị, các láng 
giềng chung quanh các hội thánh 
Franconia Nam Philly đã nhanh 
chóng và tang vưc bực trong chi 
phi nhà.
Để đáp ứng sự hỗ trợ ngày càng 
tăng giữa các tổ chức giáo hội , 
hội đồng quản trị đã quyết định 
rằng bây giờ là thời điểm để hành 
động, trong khi việc mua vẫn có 
thể được coi là một khoản đầu tư 
vào thị trường nhà ở đang phát 
triển nhanh chóng.
Vào tháng 12, sau khi xem xét và 
giới thiệu của Ủy ban Bất động sản 
và Tài chính, giáo hội Franconia 
đã mua ngôi nhà trên Phố Emily 
để sử dụng làm thuộc sở hữu của 
giáo hội. Ngôi nhà này sẽ có sẵn 
cho các các hội thánh giáo hội ở 
Nam Philadelphia để sử dụng khi, 
cần thiết.

Tìm thêm tại www.franconiaconference.org

tiếp tục ở trang 2

Le  cia Cortes và Fernando Loyola 
cùng với hai cô con gái của họ, 
Fernanda và Daniella, bên ngoài 
ngôi nhà mới của họ.

Ảnh của Hendy Stevan.



Những người ở đầu tiên của Bethany House, Leticia Cortes và Fernan-
do Loyola. Cặp vợ chồng mục vụ của Centro de Alabanza de Filadelfi a, 
Cortes và Loyola đã phải vật lộn để tìm một sự sắp xếp cuộc sống an toàn 
và ổn định cho gia đình của họ trong mười một năm. Vì Bethany House 
gần với nhà thờ của họ, Cortes và Loyola dự đoán rằng việc sống ở đây 
sẽ mở ra những điều kiện mới để tiếp cận cộng đồng của họ khi họ hiểu 
rõ hơn về hàng xóm của mình. Các thành viên của Centro de Alabanza rất 
vui mừng với việc di chuyển và đã bận rộn làm việc nhà, sửa chữa và sơn.
Việc mua bất động sản này không chỉ thể hiện sự ủng hộ giáo hội của các 
nhà thờ Philadelphia, John Goshow, người điều hành giáo  hội giải thích, 
mà còn tạo cơ hội cho hầu hết giáo hội hợp tác với các hội thánh Nam 
Philly của chúng tôi trong việc xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, 
như “toàn bộ cộng đồng Giáo Hội Franconia cùng nhau làm việc để hướng 
mọi người đến với Đấng Christ.”
Ngôi nhà Bethany tiếp tục là truyền thống của Giáo hội Franconia chăm 
sóc lẫn nhau cho các mục sư của 
chúng ta, Steve Kriss hội trưởng điều 
hành đã mô tả. “Đây sẽ đảm bảo lảnh 
đạo lành mạnh cho những gì một phần 
phát triển nhanh chóng trong cộng 
đồng giáo hội của chúng ta” Ngôi nhà 
được đặt theo tên ngôi làng nơi Chúa 
Jesus đi nghỉ ngơi, chăm sóc và kết bạn 
(Giăng 12: 1- 1), Kriss nói, một nơi hiếu 
khách.

--Emily Ralph Servant,
Giám Đốc lâm thời thông tin

Mọi sự đóng góp có thể được thực 
hiện trực tuyến hoặc bằng cách gửi 
một tấm chi phiếu với “Bethany 
House” trong bản ghi nhớ.
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Gặp Ben Walter
Ben là một trong bốn mục sư tại 
hội thánh Ripple ở Allentown, 
PA. Vai trò của anh ấy bao gồm 
các hướng dẫn thờ thờ phượng 
hàng đầu, tạo điều kiện cho các 
cuộc thảo luận nhóm nhỏ, giúp 
đỡ mục vụ trẻ em, nhiệm vụ dọn 
dẹp nhà bếp và dọn dẹp, trồng 
và chăm sóc khu vườn cộng 
đồng Ripple.
Làm quen với Ben và các nhà 
lãnh đạo Giáo hội Franconia 
bằng cách đọc các câu chuyện 
của họ trong website: 
franconiaconference.org/call

Biên tập
Sau hai năm dẫn dắt giáo hội của chúng 
ta, tôi đã nhận ra sự thay đổi. Trong 
nhiều thế kỷ, giáo hội của chúng ta 
tồn tại trong sự ổn định tương đối. Tên 
trong nhiều hội chúng của chúng ta 
vẫn giữ nguyên. Các nhà lãnh đạo của 
chúng ta đã được gọi từ trong các hệ 
thống gia đình mở rộng. Bắt nguồn từ 
Pennsylvania, tiểu bang có nhiều khả 
năng có cư dân lâu đời nhất, giáo hội 
của chúng ta đã biết đến sự ổn định, 
tuổi thọ và sâu sắc.
Vào năm ngoái, chúng tôi đã kỷ niệm 
một cây cổ thụ hàng thế kỷ tồn tại kể 
từ thời quốc gia của chúng ta độc lập 
khỏi sự thống trị của Châu Âu. Và 
chúng tôi thương tiếc về sự mất mát 
của cây sồi khổng lồ này với một số 
láng giềng cảm thấy được kết nối với 
lịch sử của chính họ dưới các nhánh 
của nó. Chúng tôi ăn mừng như hội 
chúng tại Methacton trong vẻ đẹp của 
những gì đã đi trước đó. Chúng tôi tôn 
vinh khả năng của những gì vẫn chưa 
đến. Khi làm như vậy, chúng ta tưởng 
tượng một thế hệ tiếp theo, tự trồng 
cây để mang lại bóng mát cho thế hệ 
tương lai.
Chúng ta đang sống trong thời đại 
phong trào vĩ đại của con người với 
những người chấp nhận rủi ro để vượt 
qua các nền văn hóa, đại dương và 
biên giới, chủ yếu hướng tới các khu 
vực đô thị. Chúng tôi tiếp tục được 
định hình và định hình lại bởi các 
phong trào này trong khi được bắt 
nguồn sâu sắc. Thần Linh tiếp tục mời 
gọi chúng tôi mở rộng tình yêu thương 
của Đức Chúa Trời, tài nguyên của 
chúng ta và thậm chí cả bản sắc của 
chúng ta là người ôn hòa của Đấng 
Christ. Và nhờ ơn của Chúa, di sản của 
công việc và hy vọng vẫn tiếp tục ngay
cả khi có sự thay đổi lớn.

— Steve Kriss,
Hội Trưởng Điều 
hành



Chúng tôi lặng lẽ bước qua những con 
đường ở Nam Philadelphia.
Mục sư Joshua và Anita So từ San Fran-
cisco và tôi tập trung cầu nguyện cho 
người dân và cho thành phố. Không bị 
gián đoạn điện thoại di động. Không trò 
chuyện. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ 
của chúng tôi với nhau thông qua lời cầu 
nguyện của chúng tôi. Đó là một giấc mơ 
trở thành sự thật với tôi.
Vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, The Re-
newing Nations & Generations đã họp 
tại Nations Worship Center ở Philadel-
phia cho một buổi chiều và buổi tối cầu 
nguyện, thờ phượng, khải tưởng và kết 
nối. Lần đầu tiên, các mục sư da màu 
trong Giáo hội Franconia có một thời 
gian để nghe lẫn nhau khi chúng tôi cùng 
lắng nghe Chúa Thánh Linh.
Đó là một hương vị của thiên đường khi 
mọi người từ nhiều quốc gia đã hát với 

nhau bằng những tiếng khác nhau. Chúng tôi chơi với nhau, cười khi chúng tôi cố gắng vẽ chân dung của nhau. 
Chúng tôi kết nối qua thực phẩm người Nam Dương và người Mexico. Những người trong chúng tôi đến cảm thấy 
dự kiến hoặc ngại ngùng đã tìm thấy sự can đảm khi chúng 
tôi kết bạn mới và phát hiện ra rằng đây là khoản không gian 
an toàn để thành thật về những trải nghiệm của chúng tôi 
trong quá khứ và mong muốn của chúng tôi cho tương lai.

-Aldo Siahaan, Hội trưởng Lãnh đạo, với Chantelle 
Todman Moore, Huấn luyện viên Liên văn hóa

Các giáo hội Hợp lại như Một 
trong sự Ràng buộc Hòa bình
Eastern District và Giáo hội Franconia 
một lần nữa tập hợp lại cho Hội Đồng 
Mùa Thu, ngày 2-3 tháng 11 năm 2018, tại 
nhà thờ Souderton Mennonite. Theo chủ 
đề của Chúng ta là một trong Thánh Linh, 
thông qua sự ràng buộc của hòa bình, hơn 
300 người đã tụ tập để thờ phượng hòa giải 
lịch sử giữa hai giáo hội.
Thờ phượng được lên kế hoạch như là một 
phần của quá trình thứ hai có thể dẫn đến 
sự hòa giải của các giáo hội vào năm 2020. 
Một hành động hòa giải đưa ra những lời 
xin lỗi và tha thứ một cách tượng trưng, 
rằng hai giáo hội có thể “nhìn rất tốt với 
nhau.”
Các phiên thứ Bảy bao gồm nhiều cuộc trò 
chuyện hơn trong các nhóm nhỏ hơn “Đào Sâu hơn”, được dẫn dắt bởi các thành viên trong nhóm cấu trúc. Các nhóm 
đã nhận được phản hồi rộng rãi, sẽ được sử dụng để hình thành một đề xuất về cấu trúc giáo hội cho hòa giải cho một 
cấu trúc giáo hội vào Hội Đồng Mùa Xuân chung sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 năm 2019.
Ngày đã kết thúc với mỗi cuộc họp giáo hội trong các phiên hợp riêng biệt. Phiên hợp này bao gồm việc công nhận các 
Đối tác mới và đang nổi lên trong mối Mục vụ quan hệ với các Ban của Tin Lành / Anabaptist / Mennonite của Mexico 
và Slate Hill Mennonite Church of Mechanicsburg, PA. Nhà thờ Mennonite Trung Quốc San Francisco cũng được chào 
đón như một hội thánh thành viên mới sau một năm liên hệ và tìm hiểu ý nghĩa của tư cách thành viên.

Đọc toàn bộ câu chuyện tại
franconiaconference.org/intersections

Joshua So, mục sư của hội thánh San Francisco, chào mừng các đại biểu 
sau khi nhà thờ của ông được chào đón thành viên. Ảnh của Andrew Huth.

Hendy Stevan, mục sư tại Nhà thờ Indonesian Light, và Chantelle Todman 
Moore, giáo hội liên văn hóa Huấn luyện viên Lãnh đạo, mở the Renewing 
Nations & Thế hệ. Ảnh của Marissa Smucker.

Kỷ niệm các quốc gia và thế hệ ở Nam Philly



Để có những câu chuyện hai tuần một lần và cập nhật, 
hãy đăng ký nhận bản  n email của chúng tôi tại

franconiaconference.org/intersectings

Cập nhật tài chánh
Tháng Mười Hai 2018                           

11 tháng (FY 2018-19 chưa được kiểm tra)
Điều hành Năm qua   Hiện        Ngân sách        Ngân sách
THU
Hội thánh dâng   $276,526      $281,873  $270,908
Trợ Cấp bất động sản $366,663      $366,663  $338,250
Tất cả các nguồn  $  72,479      $125,764  $  62,159                 ________     _________     _________
T Tổng cộng (+)  $715,668      $774,300  $671,317
CHI 
Mục vụ/Chương trình $530,671      $602,150  $474,504
Giúp phục vụ    $204,556      $225,609  $210,992               _________     _________     _________
Tổng số Chi (-)  $735,227      $827,759  $685,496               _________     _________     _________
Còn Lại                $ (19,559)    $ (53,459)  $ (14,179)

Các hội thánh Towamencin và 
Centro de Alabanza đã chia sẻ Lễ 
Báp-têm tại Branch Creek. Ảnh của 
April Clemmer.

Hội thánh Garden Chapel đã mở 
cửa cho các nhà lãnh đạo, cơ quan 
thực thi pháp luật và hàng xóm địa 
phương ở Hạt Morris, NJ cho một 
diễn đàn đặc biệt về opioids và
nghiện. Ảnh của Marjorie Lydiksen.

Mike Ford (Blooming Glen), John Stoltzfus (Plains) 
và Ben Wideman (trước đây ở Salford), đã đạp xe từ 
Philadelphia đến DC để ủng hộ luật chăm sóc môi trường.

Nicolas và Jonathan Morales (Souderton) đã 
sáng tạo ra một chiếc trống từ nhóm gỗ sồi 
Methaton. Nhóm nhảy của các chàng trai, La 
Danza Azteca, đã chúc phước cho vùng đất 
nơi một cây giống từ cây sồi già đang phát 
triển. Ảnh của Sandy Drescher-Lehman.


