
Penggembalaan setelah Badai
Gwen Groff  (bethanym@vermontel.net)
Tanggapan masyarakat atas Badai Tropis Badai Tropis Irene yang melanda Vermont 
pada Minggu, 28 Agustus, 2011, adalah seperti sebuah kereta yang bergerak tanpa 
ada yang mengendalikan. Masyarakat menjadi lebih ekspresif dalam menunjukkan 
belas kasih mereka. Tetangga yang biasanya hampir tidak saling mengenal dan tidak 
pernah melambaikan tangan satu sama lain, kini mulai memiliki percakapan dan 
saling mengunjungi dan mereka saling membantu dalam mengatasi kehancuran 
mereka. Masyarakat di tempat terpencil mulai berbagi makanan dan air, pompa pe-
nyedot air dan generator. Dalam komunitas  mandiri para penduduk di  Vermont, 
sekarang adalah masyarakat yang saling memberi dan menerima bantuan.

Kita adalah pembawa berita suka cita
Jennifer Malloy (jmalloy@indcreek.org)
Pendeta dari Yayasan Indian Creek, Pamela Landis dan Sharon Weisser dan Carol Menser 
dari Spring Mount, mengambil bagian dalam Ziarah Iman dan Harapan di St Louis, Mis-
souri, di mana setiap kelompok atau group turut ambil bagian dalam perjalanan tur, berpar-
tisipasi dalam ibadah ekumenis, dan ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan seluruh 
anggota dari Group Iman dan Cahaya di seluruh Amerika Serikat. Group Iman dan Cahaya 
adalah mereka yang memiliki cacat mental dan intelektual yang bertemu secara teratur 
untuk berbagi persahabatan, berdoa bersama, dan merayakan hidup. Tema ziarah tahun ini 
adalah “Kita adalah pembawa berita suka cita”

Pelayanan Frankenfi eld di “tempat terpencil”
Sheldon C. Good (sheldon@mennoweekly.org) with Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)
Setelah delapan tahun menjabat sebagai menteri muda di Salford, Marlene Frankenfi eld mulai 
mengambil peranan pada konferensi menteri pemuda bersama dengan pendeta Christopher 
Dock dikampus. Setelah beberapa tahun memimpinan di Christopher Dock dan Konferensi Fran-
conia sampai saat ini masih terus menyelenggarakan perencanaan chapel,  perencanaan retreat, 
bersama-sama dengan para pendeta-pendeta yang memimpin para pemuda, dan dengan adanya 
panggilan sebagai pemimpin pelayanan kepemudaan yang baru, lingkup kerja yang juga baru bagi 
Marlene; bahkan sekarang ini, bersama-sama, melintasi batas-batas yang tidak dapat terjangkau, 
dan memberikan harapan nyata serta pelayanan yang berkomitmen 
bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu.

Hal-hal baru dari Tuhan di tahun 2012
Ertell Whigham (ewhigham@franconiaconference.org)
Ketika saya berpikir tentang perjalanan hidup bersama Tuhan yang kita lalui, 
dengar dan saksikan bersama di tahun 2011, saya terus diyakinkan akan 
mujizat yang kita terima apabila kita memberikan waktu, bakat, dan sumber 
daya kita yang dari Tuhan kepada sesama. Bukankah menakjubkan, Tuhan 
kita, yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya, dapat memperbaharui 
segala sesuatu dan bahkan diharapkan untuk mengubah hidup kita, jemaat 
kita, dan hubungan kita sehingga pesan Yesus Kristus dapat menerobos kita 
di tahun 2012.

Berdua lebih baik daripada seorang diri
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)
Perkasie dan jemaat Plains secara kreatif bekerja sama untuk memberikan ban-
yak pengalaman baru bagi kaum muda mereka untuk bergabung dalam program 
mereka. Kelompok-kelompok tersebut secara langsung dibentuk. Saat ini kedua 
kelompok tersebut berkumpul bersama untuk mendapatkan pengalaman baru 
yang lebih menyenangkan;  masing-masing kelompok juga membawa teman-
teman mereka sekitar 15 atau lebih. Mereka semua mengakui bahwa jauh lebih 
menyenangkan untuk melakukan banyak hal secara bersama-sama.

Kunjungan Anggota Dewan ke para jemaatnya
Jim Laverty & Rina Rampogu
Selama setahun terakhir anggota Dewan Konferensi Franconia telah mengunjungi para jemaat Franconia. Selama kun-
jungan para Anggota Dewan, kami merayakan keberhasilan dari visi dan misi dari masing-masing gereja, mengklarifi kasi 
peranan Konferensi Franconia dan menyampaikan keinginan para anggota dewan untuk menjadi hamba dari konferensi 
gereja-gereja, yang selalu mendukung  pekerjaan baik  dari masing-masing gereja, anggota  dan dunia dan akan memper-
tanggung jawabkan kepada gereja-gereja Franconia dengan cara yang lebih baik lagi.

Baca berita selengkapnya 
di Franconiaconference.org

Update Keuangan

          Anggaran      Anggaran
                     Sebenarnya
Pendapatan    $ 577,990       $ 623,100
Pengeluaran    $ 670,998        $673,851
Pembayar an Credit   $   21,202        $    20,833
    ------------    -----------
Total Bersih    ($114,210)        ($71,584)


