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Sự đáp ứng của công đồng tới cơn bão nhiệt đới Irene, vào Vermont vào Chúa 
Nhật, Th áng tám 28,2011, là một tàu hỏa chuyển động mà tôi đã không phải đẩy. 
Người ta trở nên xúc động càng thêm. Những người láng giềng đã ít khi vẫy tay 
chào với nhau hay nói chuyện hoặc đã đến nhà từng nhà của mổi một người để 
giúp dọn dẹp những sự hỗn độn cho nhau. Những người láng giềng trong những 
nơi cô lập chia xẻ với nhau bữa ăn và nước, những bơm nước và máy điện. Trong 
cộng đồng độc lập này, những người Vermon tự túc, những người đã ban cho và đã 
nhận sự giúp đở.

Chúng ta là những sứ giả của sự vui mừng
Jennifer Malloy (jmalloy@indcreek.org)
Tuyên úy Indian Creek Foundation Pamela Landis và Sharon Weisser và Carol Menser từ 
Spring Mount, tham gia vào Faith and Hope Pilgrimage đến St. Louis, Missouri, nơi mà 
nhóm tham gia vào những cuộc hành trình bằng xe hai bánh đẩy tay, tham dự thờ phượng, 
và kinh nghiệm qua thông công với các hội viên của Faith and Light từ tất cả trên toàn nước 
Hoa Kỳ.  Faith and Light (Đức tin và Sự sáng) là các nhóm riêng biệt với tài tri hay bất lực 
tiến triển thường họp lại với nhau trong tình bạn bè, cầu nguyện với nhau, và kỷ niệm cuộc 
sống. Chủ đề cho cuộc hành hương năm nay là “Chúng ta là những Sứ Giả củ sự vui mừng”

Frankenfi eld mục vụ trong “những chổ mỏng”
Sheldon C. Good (sheldon@mennoweekly.org) with Steve Kriss (skriss@franconiaconference.org)
Sau tám năm phục vụ là hội trưởng cho thanh niên tại Salford, Marlene Frankenfi eld đã bắt 
đầu họp tác với vai trò hội trưởng cho thanh niên của hội đồng và mục sư cho trường Chris-
topher Dock. Sau những năm này sự phát triển tại Christopher Dock và Hội Đồng Franconia 
xuyên qua việc đặt kế hoạch nhà nguyện, đặt kế hoạch bồi linh, đồng hành với các mục sư 
thanh niên , và kêu gọi thêm các mục sư mới và các lảnh đạo, công việc của Marlene dành 
khoản trống cho các người lảnh đạo mới, gai cả bây giờ, cộng tác , ngang qua những ranh giới 
và trong khoản giửa những chổ trống,  với hy vọng thực tế và cam kết phục vụ ngai trong giữa 
những câu hỏi.

Th ứ mới của Đức Chúa Trời trong năm 2012
Ertell Whigham (ewhigham@franconiaconference.org)
Như tôi suy nghỉ tất cả những đường lối mà tôi đã nghe và đã thấy Đức Chúa 
Trời làm việc ở giửa chúng ta trong 2012, Tôi tiếp tục khích lệ bởi sự không giới 
hạng những khả năng nào có thể hoàng thành khi chúng tôi chia xẻ Đức Chúa 
Trời ban cho thời gian, ân tứ, và những tài nguyện với một tinh thần chân thật 
họp tác. Không phải là nó đáng kinh ngạc, Đức Chúa Trời của chúng ta, hôm 
qua, ngày nay, và cho đến đời đời, có thể đổi mới tất cả mọi sự và ngai cả biến 
đổi đời sống chúng ta, hội thánh chúng ta, và sự liên hê của chúng ta như vậy 
thông điệp của Chúa Giê-su Christ có thể xuyên qua chúng ta trong năm 2012.

Hai tốt hơn một
Mary Lou Cummings (cominghome@verizon.net)
Hội Th ánh Perkasie và Plains tạo điều kiện để làm việc chung với nhau để cung 
cấp những kinh nghiệm cho ban thanh niên của họ bằng cách kết hợp các 
chương trình của họ. Hai nhóm kích ngai tức thì. Bây giờ hai nhóm họp mặt với 
nhau vui vẽ với nhau hầu hết các tháng, và họ đem những người bạn của họ đến 
– hiện diện khoản chừng 15 hay nhiều hơn. Tất cả đồng ý rằng nó rất nhiều điều 
vui để làm những việc này với nhiều ngươi nữa.

Th ành viên ban chấp hành thăm viếng các hội thánh
Jim Laverty & Rina Rampogu
Năm vừa qua những thành viên trong ban chấp hành của Hội Đồng Franconia đã thăm viếng các hội thánh Franconia. 
Trong lúc chúng tôi thăm viếng chúng tôi chung vui về khải tượng và truyền giáo của mổi hội thánh, làm rõ của vai trò Hội 
Đồng Franconia và sự liên lạc sư ao ước của ban chấp hành để là những người phục vụ cho các hội thánh trong hội đồng,  
đứng bên cạnh mỗi hội thánh về việc làm tốt lành cho các hội viên của họ và cho thế giới và để chịu trách nhiệm với các 
hội thánh Franconia trong một đường lối mới và tốt đẹp hơn.

Đọc trọn câu chuyện tại 
franconiaconference.org

Báo cáo Tài chánh

           Hiện tại Ngân sách
Th u nhập        $ 577,990 $ 623,100
Chi          $ 670,998 $ 673,851
Th iếu           $   21,202 $    20,833
          ----------            -----------
Tổng cộng      ($114,210)            ($71,584)


