
To:       

Re:      Official Meeting Notice of the MC USA Delegate Assembly, July 7 and 8 

Pemberitahuan Rapat Resmi Majelis Delegasi MC USA, 7 dan 8 Juli 

“Komunitas adalah pusat kehidupan kami,” tulis pendeta Mennonite dan penulis 
Palmer Becker, dalam deskripsi Anabaptis Mennonites. Sebagai Mennonite, kami 
menghargai saat-saat ketika kami dapat beribadah, belajar, bekerja, dan 
mempertimbangkan secara bersama. Itulah mengapa saya sangat bersemangat 
untuk mulai merencanakan Sidang Delegasi 2023 pada 7 Juli (pukul 08.30 
hingga 17.30 CDT) dan 8 Juli (pukul 08.30 hingga tengah hari CDT) di Kansas 
City (Missouri) Convention Center. 

Sidang Delegasi adalah waktu bagi keluarga MC USA kami untuk berkumpul 
bersama dalam doa, pujian, persekutuan, nubuat, membangun hubungan, 
memahami dan memperdalam komitmen kita kepada Kristus dan satu sama lain. 

Pada tahun 2023, kami akan fokus pada peningkatan kejelasan dan keefektifan 
kebijakan dan struktur kami, ini akan menentukan langkah kami selanjutnya 
untuk konferensi nasional. Penting agar suara konstituen kita didengar saat kita 
berkumpul dari semua bagian gereja. Sebagai seorang delegasi, Anda dapat 
berbicara tentang kebijakan dan program yang memandu dan melayani 
denominasi kita, serta menghubungkan dan mendengarkan anggota di gereja 
kita yang sangat beragam. 

Bergabunglah dalam membantu denominasi kami memenuhi panggilannya. Mari 
bertemu dengan Mennonite dari seluruh Amerika Serikat dan pelajari bagaimana 
mereka hidup dalam Komitmen Pembaruan kami untuk mengikuti Yesus, 
bersaksi tentang kedamaian Tuhan dan mengalami transformasi Roh Kudus. 

Rev. Sarah Ann Bixler, PhD, an assistant professor and associate dean of Eastern 
Mennonite Seminary, will lead us in a Bible study each morning. We’ll also 
participate in community building exercises and listen to inspiring stories from 
across the church on how we are fulfilling our mission. 

Pendeta Sarah Ann Bixler, PhD, asisten profesor dan dekan Eastern Mennonite 
Seminary, akan memimpin kita dalam pelajaran Alkitab setiap pagi. Kami juga 
akan berpartisipasi dalam latihan pembangunan komunitas dan mendengarkan 
kisah-kisah inspiratif dari seluruh gereja tentang bagaimana kami memenuhi 
misi kami. 

Harap dicatat bahwa anggaran rumah tangga MC USA menetapkan: 



A. Setiap jemaat Mennonite Church USA berhak untuk mengirimkan satu (1) 
delegasi untuk setiap seratus (100) anggota jemaat, atau fraksinya. Selain itu, 
sidang dapat mengirimkan delegasi pemuda tambahan (usia 16-21). 

B. Setiap konferensi area Mennonite Church USA memenuhi syarat untuk 
mengirimkan satu (1) delegasi untuk setiap seribu (1.000) anggota konferensi 
area, atau fraksinya. Juga, konferensi dapat mengirimkan dua delegasi remaja 
tambahan (usia 16-21). 

C. Setiap Ras/Suku yang telah diakui secara resmi oleh Pengurus dapat 
mengirimkan 3 (tiga) orang delegasi ditambah 1 (satu) orang delegasi untuk 
setiap seribu (1.000) anggota dari Ras/Suku yang diakui tersebut. Selain itu, 
kelompok Ras/Etnis dapat mengirimkan dua delegasi pemuda tambahan (usia 
16-21). 

D. Setiap anggota Dewan Eksekutif secara otomatis menjadi delegasi. 

Silakan hubungi Shelley Buller jika Anda memiliki pertanyaan. Email: 
ShelleyB@MennoniteUSA.org Telepon: 316-281-4257 

Saya berharap dapat melihat Anda di Kansas City musim panas ini! 

Tuhan beserta kita, 

 

Linda Dibble 
Moderator 
Mennonite Church USA 

 


