Addis Ababa, 28.02.2020
Temu Raya MWC Indonesia 2021 : Undangan untuk Workshop dan Seminar
Kepada gereja-gereja anggota, kepada saudara dan saudari semua,
Berkenaan dengan Temu Raya Konferensi Mennonite Dunia tahun 2021, kami mengundang
anda semua untuk ikut ambil bagian untuk mengisi workshop dan seminar yang menarik,
menginspirasi dan menyatukan gereja-gereja sebagai gereja global yang penuh damai untuk
misi dan saksi yang sungguh-sungguh, meningkatkan ketrampilan dan hal-hal praktis dalam
pelayanan dan kesaksian dan memberikan pengajaran dan diskusi dalam tema-tema tertentu.
Tema Temu Raya kali ini adalah : Bersama-Sama Mengikuti Yesus Melintas Batas. Kami
mencari topik dan pemimpin workshop yang mampu merefleksikan keragaman budaya dan
bahasa dalam persekutuan kita yang global dengan cara yang interaktif, dinamis dan menarik
untuk peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Tidak hanya workshop yang berkaitan
dengan theologi dan sejarah saja, lebih dari itu kami berharap akan workshop yang berkaitan
dengan budaya dan kreativitas dan juga pengalaman hidup.
Pendaftaran akan hal ini setidaknya diterima oleh Komisi Acara Temu Raya MWC sebelum
tanggal 31 Juli 2020. Kami berharap, para pemimpim workshop dapat mendaftar secepatnya.
Silakan mengirim formulir pendaftaran melalui email ke workshops2021@mwc-cmm.org atau
melalui surat ke :
Estifanos Gedlu
PO Box: 1263 Code 1110
Addis Ababa, Ethiopia
Seluruh workshop akan diadakan pada siang hari setelah makan siang selama empat hari
berturut-turut dari hari Rabu sampai Sabtu, kegiatan ini bersamaan waktunya (pararel) dengan
Program untuk anak-anak dan kunjungan. Tersedia dua alokasi waktu yaitu : 13:30-15:00 dan
15:30-17:00. Setiap workshop dapat menampung 50 sampai 200 peserta. Dimungkinkan juga
untuk meminta seluruh blok waktu siang hari ( dari jam 13.30 sampai 17.00) untuk kegiatan
yang berupa seminar atau alokasi waktu yang berbeda apabila berupa serial.
Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris hanya tersedia apabila workshopnya dilakukan dalam
Bahasa Perancis, Spanyol atau Indonesia. Dan sebaliknya, hanya penerjemahan kedalam Bahasa
Perancis, Spanyol dan Indonesia apabila workshopnya dilakukan dalam Bahasa Inggris.
Bersambung ke halaman 2

Halaman 2
Meskipun kami mengharap para pemimpin workshop menyampaikan dalam bahasa ibu
mereka, kami mohon maaf tidak bisa menyediakan penerjemahan selain bahasa-bahasa yang
telah kami sebutkan di atas. Penyelenggara workshop disilakan juga untuk membuat
terjemahan sendiri ke dalam bahasa Inggris.
Pendaftaran workshop harus dilakukan melalui Komisi Acara Temu Raya MWC. Komisi Acara
akan menyeleksi dan meminta perubahan bila diperlukan sebelum disetujui. Semua workshop
akan melalui persetujuan kantor MWC. Apabila ada workshop yang dinilai kontroversial, maka
yang dijadikan dalam tolak ukur penilaian adalah parameter yang sudah ditetapkan dalam
sidang Dewan Umum dan Komisi Eksekutif MWC di tahun 2018 dan 2019.
Pemimpin workshop dan seminar tidak menerima kompensasi biaya apapun dari MWC.
Salam,

Estifanos Gedlu
Komisi Acara Temu Raya

César García
Sekretaris Umum

