HỖ TRỢ CỦA ĐOÀN TRƯỞNG LÃO 2017
Đoàn Trưởng lão có thể hỗ trợ quý vị bằng nhiều cách

QUÝ VỊ ĐƯỢC QUAN TÂM, YÊU CẦU MỤC SƯ VÀ MỤC SƯ TẠM THỜI (THAY THẾ)
Ủy Ban Quan Hệ Mục Vụ
có thể giúp quý vị tìm một mục sư mới hoặc mục sư tạm thời nếu quý vị có nhu cầu. Xin hãy gọi điện hoặc email cho Bà Chủ
tịch Iris Blythe qua số 0408 106733 irisblythe@iinet.net.au
Nếu quý vị quan tâm tới mục sư hoặc về mối quan hệ trong giáo đoàn, quý vị có thể gọi điện hoặc email Rev Jenny Trewhella,
Mục sư Đoàn Trưởng Lão. 0429 899938 jennytrewhella@harbourisp.net.au
Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ ai trong Đoàn Trưởng Lão liên lạc với PRC.

GIÁO HUẤN, ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN GIÁO
Ủy Ban Chiến Lược Truyền Giáo và Giáo Huấn
cung cấp những cơ hội giáo huấn và đào tạo khác nhau cho các mục sư và giáo đoàn về kỹ năng lãnh đạo, truyền giáo trong
cộng đồng, những đổi mới trong giáo hội và chia sẻ đức tin.
Ủy ban này cũng giúp các giáo đoàn hiểu những yêu cầu của Đức Chúa với việc truyền giáo và những kế hoạch truyền giáo. Ủy
ban có thể giúp tìm ra những cách phát triển cộng đồng Thiên Chúa Giáo. Ủy ban có thể sắp xếp bồi dưỡng liên tục cho các
mục sư hoặc giáo đoàn.
Nếu quý vị quan tâm tới những vấn đề trên, xin hãy liên hệ với Mục sư Đoàn Trưởng Lão phụ trách Giáo huấn & Truyền giáo,
Rev Tiến Sĩ Adam McIntosh, 0414 725887 themcintoshbunch@hotmail.com hoặc
Rev Rose Broadstock 0416 805022 rnr1@tpg.com.au

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CÁC VẤN ĐÊ TÀI CHÍNH
Ban Quản Lý Bất động sản và Tài chính
Ban Quản Lý có thể giúp giáo đoàn trong việc làm đơn thuê, mua, bán hoặc xây bất động sản. Ban này có thể giúp giải quyết
các vấn đề thu nhập từ bán bất động sản, tìm tư gia cho mục sư, và điền vào các mẫu.
APF cũng có thể cho bạn biết nguồn quỹ khả dụng từ Đoàn Trưởng lão hay Giáo hạt. Nguồn quỹ này bao gồm quỹ cho những
chương trình truyền giáo lên tới $5000, hoặc những chương trình xây dựng hoặc để thuê người hỗ trợ truyền giáo. Cũng có
quỹ nhằm giúp đỡ người trong giáo đoàn gặp khó khăn hoặc giúp giáo đoàn tổ chức cứu trợ quốc tế.
Nếu quý vị cần giúp đỡ về những vấn đề này, xin hãy liên hệ Chủ tịch,
Ông Richard 0402 108981 richard_d_allen@optusnet.com.au hoặc
Rev Tiến sĩ John Evans 0407 778509 jae1953@gmail.com

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN VĂN HÓA
Để biết thêm về những vấn đề hoặc thông báo liên quan, xin hãy gọi điện hoặc email
Rev Lavingi Tupou 0408 898216 lavingitupou@yahoo.com hoặc
Rev Juliette Tautala'aso 0456 690291 asojl@bigpond.com

ĐOÀN TRƯỞNG LÃO PORT PHILLIP WEST
Giáo Hội Hợp Nhất Úc Châu được thành lập năm 1977 khi các nhà thờ Giáo Đoàn, Giám Lý và Trưởng Lão Úc Châu kết hợp lại.
Xin đọc thêm ở đây về tin ngưỡng của UCA.
Cơ quan cấp Quốc gia của Giáo Hội Hợp Nhất được gọi là Giáo Hội. Cơ quan cấp Tiểu bang của Nhà Thờ được gọi là Giáo Hạt.
Ở mỗi Tiểu bang, Giáo Hội Hợp Nhất được chia thành những giáo phận gọi là Đoàn Trưởng Lão. Đoàn Trưởng Lão của chúng
tôi bao phủ phần lớn khu vực phía Bắc và Tây Melbourne và Geelong. Xin hãy đọc thêm về Đoàn Trưởng Lão Port Phillip trên
trang mạng của chúng tôi.
Đoàn Trưởng Lão phụ trách các giáo đoàn và những giáo xứ khác trong giáo phận, và giúp đỡ mục vụ, giáo huấn, truyền giáo,
các vấn đề liên văn hóa, bất động sản và tài chính.

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỞNG LÃO
Đại hội Đoàn Trưởng Lão là nơi để các thành viên trong
mỗi giáo đoàn gặp gỡ chia sẻ tâm tư, cuộc sống và đưa ra
những quyết định. Đại hội được tổ chức một năm 4 lần.

Sơ đồ này mô tả cách thức hoạt động của Đoàn Trưởng Lão. Xin xem trang trước để biết thông tin hỗ trợ của các ủy ban.

Ủy Ban Chiến
Lược Truyền
Giáo và Giáo
Huấn và Liên
Văn Hóa

Ủy Ban Thường Trực
Ban Quản Lý
Bất Động Sản và
Tài Chính

là một nhóm người được bầu
để đưa ra những quyết định
của Đoàn Trưởng Lão trong
thời gian giữa các đại hội
Đoàn Trưởng Lão.

Ủy Ban Quan Hệ
Mục Vụ

CHIẾN LƯỢC ĐOÀN TRƯỞNG LÃO 2021
Sứ mệnh của Đoàn Trưởng Lão Port Phillips được dẫn dắt bởi một chiến lược mang tên Tái
Thiết Giáo Hội 2021. Quý vị có thể đọc toàn văn kế hoạch ở đây.

VIỄN CẢNH
là, nhờ Đấng Cứu Thế:
Xây dựng Đoàn Trưởng Lão Port Phillip West trở thành một mạng lưới cộng đồng tín hữu Thiên
Chúa ngày càng phát triển, đa dạng, thích nghi với hoàn cảnh, tham gia và chứng kiến điều kỳ
diệu của sứ mệnh Đức Chúa.’

CHIẾN LƯỢC CÓ 3 PHẦN:
1. ĐI THEO CHÚA
Chiến lược này bao gồm việc chia sẻ đức tin, chăm sóc những tín hữu mới, lập kế hoạch truyền giáo và những
cách thức hoạt động mới của Nhà thờ để có thể phù hợp với những người không thuộc bất kỳ giáo hội nào.
2. HỢP TÁC TRONG ĐA DẠNG
Chiến lược này bao gồm việc hợp lực để trở thành Đoàn Trưởng Lão của nhiều nền văn hóa, cùng nhau hợp sức
theo mọi cách, và hỗ trợ những lãnh đạo trẻ của nhiều nền văn hóa. Nội dung này cũng liên quan tới việc Đoàn
Trưởng Lão đoàn kết hơn nữa và sâu sát hơn với Giáo Hạt.
3. LÃNH ĐẠO VÀ HỌC TẬP
Chiến lược này bao gồm việc chia sẻ những trải nghiệm truyền giáo và những cách thể hiện Giáo hội khác nhau.
Chiến lược này cũng tập trung huấn nghệ lãnh đạo.

