
AAddmmiinniissttrraattiivvee  CChhaarrggee  CCoonnffeerreennccee            SSuunnddaayy,,  NNoovveemmbbeerr  2244,,  22002200  77::0000  PPMM  

RRooggeerr  SSaarrggeenntt,,  CCoouunncciill  CChhaaiirr            BBrriiaann  HHeeiinneemmaann,,  LLaayy  LLeeaaddeerr  

RReevv..  DDeerreekk  NNaakkaannoo,,  DDiissttrriicctt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  pprreessiiddiinngg      PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  CCrreeeekk    
  

AAtttteennddaannccee::    RReevv..  DDeerreekk  NNaakkaannoo  ((DDiissttrriicctt  SSuuppeerriinntteennddeenntt)),,  PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  CCrreeeekk,,  KKiimmbbeerrlleeyy  

LLaacckkeeyy  ((sseeccrreettaarryy)),,  AAnnddyy  OO’’DDoonnnneellll  ((SSeeaaTTaacc  MMiissssiioonnaall  DDiissttrriicctt  LLaayy  LLeeaaddeerr)),,  RRooggeerr  SSaarrggeenntt  

((CCLLTT  CChhaaiirr))  &&  LLoouuiissee  SSaarrggeenntt,,  JJaayymmeess  TTooyycceenn  ((SSPPRR  CChhaaiirr)),,  MMiikkee  BBrraatthhoovvddee  ((FFiinnaannccee  CChhaaiirr)),,  

DDaann  PPrriiddeeaauuxx  ((TTrruusstteeeess  CChhaaiirr)),,  JJoohhnn  &&  NNaaddiinnee  WWaallsswwoorrtthh,,  CChheerriiee  &&  TTrraaccyy  MMoorraasscchh,,  BBrriiaann  

HHeeiinneemmaann  ((LLaayy  LLeeaaddeerr)),,  JJooaannnnee  HHeeiinneemmaann,,  JJaacckk  &&  KKaatthhyy  DDaattiinn,,  JJeennnniiffeerr  WWaallllaaccee,,  HHaarrrryy  &&  TTeerrii  

JJoohhnnssoonn,,  SSaannddyy  HHaayyeess,,  JJiimm  CChhrriissttoopphheerr,,  KKaarreenn  DDaarree,,  CCuurrtt  &&  CCaarrooll  NNoohhaavveecc,,  SSuussiiee  FFoowwlleerr,,  

FFeelliicciiaa  JJoohhnnssoonn,,  EErriikk  ((MMeeggaann))  HHeeiinneemmaann,,  KKaarreenn  KKiirrkkmmaann,,  SSuuee  AAbblleeiiddiinnggeerr,,    MMooddeelliinnee  JJuulleess,,    

JJaammeess  CCrreeeekk,,  EElllliiootttt  RRiinneehhaarrtt,,  VVaalleerriiee  MMccKKaayy,,  SShhaannnnoonn  BBrraannnnoonn,,  BBoobb  &&  CCoonnnniiee  AAlllleenn,,  BBeecckkyy  

CChhrriissttoopphheerrssoonn,,  CCaarroollyynn  CCoonnffoorrttii,,  PPeettee  SSttrroouuss,,  DDoonnnnaa  HHssuu  ((DDoonn’’ss  iipphhoonnee)),,  MMaarrggiiee  HHeeaaggeerrttyy,,  JJooee  

CCuullpp,,  WWiillllaarrdd  &&  SScchhoonniiee  NNiieellsseenn,,  DDiiaannee  ((DDiiaannee  CCuullpp)),,  LLoorreennaa  SSaaxxttoonn,,  SSttaaccyy  CChhiicckk,,  AAmmyy  

KKlliisskkeeyy,,  DDiiaannaa  HHuurrtteerr  ((DDiiaannaa  aanndd  SSccootttt  ((??))  HHuurrtteerr)),,  TTrriisshhaa  CChhiicckk,,  RRaacchheell  DDoodddd,,  MMaaggggiiee  WWaallkkeerr  

((““GGoooodd””))  

CCaallll  ttoo  OOrrddeerr  77::0066  PPMM  vviiaa  ZZOOOOMM  

OOppeenniinngg  PPrraayyeerr  ––  PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  CCrreeeekk  

DDSS  DDeerreekk  NNaakkaannoo  aanndd  PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  CCrreeeekk  rreeccooggnniizzeedd  KKiimmbbeerrlleeyy  LLaacckkeeyy,,  OOffffiiccee  

AAddmmiinniissttrraattoorr//CCLLTT  SSeeccrreettaarryy  aass  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  tthhee  CChhaarrggee  CCoonnffeerreennccee..      

FFuullll  --ttiimmee  PPaassttoorr  aanndd  ¼¼  ttiimmee  PPaarrtt--ttiimmee  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  nnoo  bbeenneeffiittss  CCoommppeennssaattiioonn  wwoorrkksshheeeettss  

((sseeee  aattttaacchheedd  ppaacckkeett))..    TTwwoo  wwoorrkksshheeeettss  wweerree  ssuubbmmiitttteedd..::    OOnnee  wwoorrkksshheeeett  ffoorr  aann  IInntteerriimm  PPaassttoorr  

ffoorr  JJaannuuaarryy--JJuunnee  aanndd  aa  FFuullll  --TTiimmee  PPaassttoorr  AAssssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CCoonnffeerreennccee  iinn  JJuullyy..    TThhiiss  wwoorrkksshheeeett  iiss  

aa  ffiilllleerr  uunnttiill  mmoorree  ddeettaaiillss  aarree  rreecceeiivveedd  oonn  tthhee  aapppplliiccaannttss..    PPaassttoorr  JJaammeess’’  ssaallaarryy  wwaass  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  

tthhiiss  wwoorrkksshheeeett..    AA  sseeccoonndd  wwoorrkksshheeeett  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  aa  ¼¼  ttiimmee  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  nnoo  bbeenneeffiittss  iinn  

tthhee  eevveenntt  aann  oovveerrllaapp  iiss  nneeeeddeedd  aafftteerr  JJaannuuaarryy  11sstt  wwhhiillee  aann  IInntteerriimm  oorr  FFuullll--ttiimmee  ppaassttoorr  iiss  ffoouunndd..    

PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  aaggrreeeedd  ttoo  tthhiiss  aarrrraannggeemmeenntt..  

  

MMoottiioonn  bbyy  JJaayymmeess  TTooyycceenn  ((SSPPRR  CChhaaiirr))  ttoo  rreecceeiivvee  FFuullll--ttiimmee  PPaassttoorr  WWoorrkksshheeeett  ffoorr  aass  

pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  CChhaarrggee  CCoonnffeerreennccee  RReeppoorrtt..    KKaarreenn  DDaarree  22nnddeedd  tthhee  mmoottiioonn..    3322  yyeess,,  00  

NNooss..    MMoottiioonn  PPaasssseedd  

  

MMoottiioonn  ttoo  rreecceeiivvee  ¼¼  ttiimmee  PPaarrtt--ttiimmee  ppaassttoorraall  wwoorrkksshheeeett  wwiitthh  nnoo  bbeenneeffiittss  aass  pprreesseenntteedd  iinn  

tthhee  CChhaarrggee  CCoonnffeerreennccee  RReeppoorrtt..    CCaarrooll  NNoohhaavveecc  22nnddeedd  tthhee  mmoottiioonn..    3377  yyeess,,  00  NNooss..    

MMoottiioonn  ppaasssseedd..  

  

NNoo  ccuurrrreenntt  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  MMiinniissttrryy  

NNoo  LLaayy  MMiinniisstteerrss  oorr  LLaaww  SSeerrvvee  MMiinniisstteerrss..    IIff  iinntteerreesstteedd  iinn  oonnee  ooff  tthheessee  rroollllss,,  pplleeaassee  ssppeeaakk  wwiitthh  

PPaassttoorrss  AAsshhlleeyy..  

  

••  NNoommiinnaattiioonnss  RReeppoorrtt  ––  VVoottee  RReeqquuiirreedd  ((sseeee  aattttaacchheedd  ppaacckkeett  ––  aaddddeennddeedd  ccoorrrreeccttiioonnss  mmaaddee))  

  

AAddddiittiioonnaall  NNoommiinnaattiioonnss??    NNoonnee  



AAddddeenndduumm::    AAdddd  SSuuee  AAbblleeiiddiinnggeerr  ttoo  SSPPRR  22002222  

    AAdddd  CChhrriiss  LLaannee  ttoo  SSPPRR  22002222  

    AAdddd  DDoonn  HHssuu  ttoo  TTrruusstteeeess  22002222  

    CCoorrrreecctt  SSppeelllliinngg  ooff  JJiimm  ““CChhrriissttoopphheerr””  ffoorr  FFiinnaannccee  

    CCoorrrreecctt  SSppeelllliinngg  ffoorr  ““GGlleenn””  BBrraannnnoonn  ffoorr  TTrruusstteeeess  

  

MMoottiioonn  ttoo  RReecceeiivvee  NNoommiinnaattiioonnss  RReeppoorrtt  wwiitthh  aaddddeennddeedd  cchhaannggeess::    PPaassttoorr  AAsshhlleeyy  CCrreeeekk  

mmaaddee  mmoottiioonn  aass  IInntteerriimm  cchhaaiirr  ooff  NNoommiinnaattiioonnss..    MMoottiioonn  ssoo  mmoovveedd  bbyy  JJiimm  CChhrriissttoopphheerr,,  

3377  yyeess,,  00  NNooss..    MMoottiioonn  PPaasssseedd..  

  

••  MMeemmbbeerrsshhiipp  RReeppoorrtt  ––  ((sseeee  aattttaacchheedd  ppaacckkeett))  

  

AAddddeenndduumm::    AAdddd  bbaappttiissmm  ooff  BBeellllaa  DDoodddd  ––  JJaannuuaarryy  PPooooll  PPaarrttyy  FFuullll--IImmmmeerrssiioonn  BBaappttiissmm  

  

TThhaannkk  yyoouu  ttoo  SScchhoonniiee  NNiieellsseenn,,  MMeemmbbeerrsshhiipp  CChhaaiirr  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhaatt..  

  

AAccccoouunnttaabbiilliittyy  QQuueessttiioonnss  

••  YYeeaarrllyy  QQuueessttiioonnss::    

oo  HHaass  oouurr  SSaaffee  SSppaacceess  PPoolliiccyy  ffoorr  CChhiillddrreenn,,  YYoouutthh  aanndd  VVuullnneerraabbllee  AAdduullttss  bbeeeenn  rreevviieewweedd??  

YYeess,,  iinncclluuddiinngg  bbaacckkggrroouunndd  cchheecckkss..    DDSS  DDeerreekk  NNaakkaannoo  ssaaiidd  wwee  nneeeedd  ttoo  ggeett  33  aaddddiittiioonnaall  

AAwwaarreenneessss  TTrraaiinniinnggss  ddoonnee  ssoo  wwee  ddoo  nnoott  ggeett  aa  ppeennaallttyy  oonn  oouurr  iinnssuurraannccee..  

oo  IIss  oouurr  iinnssuurraannccee  ppaaiidd??        YYeess,,  pprrooooff  iinn  ppaacckkeett  ––  EExxppeecctt  aann  iinnccrreeaassee  iinn  rraatteess  

bbeettwweeeenn  1100--1155%%  iinn  22002211..  

oo  IIss  oouurr  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  aanndd  nnoonn--pprrooffiitt  ssttaattuuss  uupp  ttoo  ddaattee??    YYeess,,  pprrooooff  iinn  ppaacckkeett  

oo  HHaavvee  yyoouurr  aappppoorrttiioonnmmeennttss  bbeeeenn  ppaaiidd  iinn  ffuullll??    YYeess  

oo  HHaass  tthhee  aauuddiitt  bbeeeenn  hheelldd  ffoorr  22001199  ffiinnaanncceess??    CCoommpplleettee,,  ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  FFiinnaannccee..    

HHooppee  ttoo  ccoommpplleettee  aa  pprrooffeessssiioonnaall  aauuddiitt  wwhheenn  ffuunnddss  aallllooww..  

oo  NNoo  PPaarrssoonnaaggee  

  

AAddddiittiioonnaall  AAggeennddaa  IItteemm  ––  UUppddaattee  oonn  LLaanndd  SSaallee  ((pprrooppeerrttyy  NNoorrtthh  ooff  cchhuurrcchh  bbuuiillddiinngg))  

CCLLTT  vvootteedd  iinn  22001188  ttoo  aapppprroovvee  sseeeekkiinngg  aa  bbuuyyeerr  ffoorr  tthhee  uunnddeevveellooppeedd  llaanndd  NNoorrtthh  ooff  tthhee  cchhuurrcchh..    

PPrroocceeeeddss  ooff  tthhiiss  ssaallee  ggooiinngg  ttoowwaarrddss  oonnllyy  CCaappiittaall  EExxppeennsseess  ffoorr  tthhee  cchhuurrcchh  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  

MMeetthhooddiisstt  BBooookk  ooff  DDiisscciipplliinnee,,  mmaaiinnllyy  ttoo  ppaayy  ddoowwnn  tthhee  mmoorrttggaaggee  oonn  tthhee  22001199  cchhuurrcchh  rreemmooddeell..      DDaann  

PPrriiddeeaauuxx  ((TTrruusstteeeess  CChhaaiirr))  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseett  aassiiddee  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprroocceeeeddss  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  uuppggrraaddiinngg  tthhee  

ffiirree  aallaarrmm  ssyysstteemm  ((aapppprrooxx..  $$1100,,000000))..    TThhiiss  ccaann  bbee  vvootteedd  oonn  bbyy  CCLLTT  llaatteerr..    WWee  hhaavvee  hhaadd  ffiivvee  ppootteennttiiaall  

bbuuyyeerrss  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  ooffffeerr  iiss  ffoorr  ffuullll  pprriiccee  (($$222200,,000000))  ffrroomm  CCiittyy  ooff  CCoovviinnggttoonn  ttoo  eeiitthheerr  ccrreeaattee  aa  ppaarrkk  

iinn  tthhee  ppaarrcceell  oorr  ttoo  aadddd  iitt  ttoo  tthheeiirr  llaanndd  bbaannkk..    TThheeyy  wwiillll  ppaayy  $$221122,,550000,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeeiinngg  ddeedduuccttiioonnss  

ffoorr  rreeaallttoorr  ffeeeess..    TThhee  CCiittyy  wwiillll  ccoonndduucctt  tthhee  ssuurrvveeyy  ooff  wweettllaannddss  tthheemmsseellvveess  aanndd  ppaayy  ffoorr  tthhee  lloott  lliinnee  

aaddjjuussttmmeenntt  tthhuuss  ssaavviinngg  uuss  $$22660000..        DDaann  PPrriiddeeaauuxx  iiss  ggooiinngg  ttoo  ccoonnnneecctt  wwiitthh  HHaarrrryy  JJoohhnnssoonn  aabboouutt  tthhee  

hhiissttoorryy  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  aatt  CCoorrnneerrssttoonnee  ttoo  wwoorrkk  oouutt  ssoommee  mmaatttteerrss  tthhaatt  hhaavvee  ccoommee  ttoo  lliigghhtt  iinn  tthhee  TTiittllee  

rreevviieeww  pprroocceessss..  TThheerree  wwiillll  bbee  aa  11000000--ffoooott  bbuuffffeerr  bbeettwweeeenn  oouurr  pprrooppeerrttyy  aanndd  tthhee  pprrooppeerrttyy  tthhee  CCiittyy  ooff  

CCoovviinnggttoonn  iiss  ppuurrcchhaassiinngg..    HHaarrrryy  JJoohhnnssoonn  aapppprroovveedd  ooff  tthhiiss  pprroocceessss  aass  tthhee  pprrooppeerrttyy  hhaass  bbeeeenn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  

sseellll  oorr  ddeevveelloopp  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  wweettllaanndd  iissssuueess..    DDuuee  ttoo  nnoott  ccuurrrreennttllyy  hhaavviinngg  aa  SSeenniioorr  PPaassttoorr  wwee  nneeeedd  ttoo  

ddeecciiddee  wwhhoo  hhaass  ssiiggnniinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  llaanndd  ssaallee..  

  



DDaann  PPrriiddeeaauuxx  mmaaddee  aa  mmoottiioonn  ggiivviinngg  DDaann  PPrriiddeeaauuxx  ((TTrruusstteeee  CChhaaiirr))  aanndd  RRooggeerr  SSaarrggeenntt  ((CCLLTT  CChhaaiirr))  

ssiiggnniinngg  pprriivviilleeggeess  ffoorr  tthhee  ssaallee  ooff  tthhee  uunnddeevveellooppeedd  llaanndd  NNoorrtthh  ooff  tthhee  cchhuurrcchh  pprrooppeerrttyy..    DDoonnnnaa  HHssuu  

22nnddeedd  tthhee  mmoottiioonn..    3388  vvootteess  yyeess..    00  vvootteess  nnoo..    AAddoopptteedd..  

  

DDSS  DDeerreekk  NNaakkaannoo  uuppddaattee  oonn  sseeaarrcchh  ffoorr  IInntteerriimm  aanndd  SSeenniioorr  PPaassttoorr..      

••  DDSS  DDeerreekk  aanndd  tthhee  ccoonnffeerreennccee  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  IInntteerriimm  PPaassttoorr  ffoorr  CCoorrnneerrssttoonnee  aanndd  aarree  eevveenn  

llooookkiinngg  oouuttssiiddee  tthhee  ddeennoommiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  ssoommeeoonnee  aanndd  ssoo  ffaarr,,  hhaavvee  nnoott  ffoouunndd  tthhee  

rriigghhtt  ffiitt..      

••  DDSS  DDeerreekk  bbeelliieevveess  tthhaatt  PPaassttoorr  JJaammeess  iiss  ssttiillll  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  lleetttteerr  ffrroomm  hhiimm  tthhaatt  wwaass  mmeennttiioonneedd..    IItt  

iiss  lliikkeellyy  aa  ddiiffffiiccuulltt  tthhiinngg  ffoorr  hhiimm  ttoo  wwrriittee  ssoo  iiss  ttaakkiinngg  ssoommee  ttiimmee..  

••  DDSS  DDeerreekk  hhooppeess  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  SSPPRR  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  wwee  aarree  llooookkiinngg  ffoorr  iinn  aa  SSeenniioorr  

PPaassttoorr  ssoommeettiimmee  iinn  JJaannuuaarryy//FFeebbrruuaarryy  bbeeccaauussee  ffoorr  CCoonnffeerreennccee  ttiimmiinngg  aa  ddeecciissiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmaaddee  

bbeeffoorree  eenndd  ooff  FFeebbrruuaarryy..  

  

OOppppoorrttuunniittyy  ffoorr  MMiinniissttrryy  LLeeaaddeerrss  ttoo  SShhaarree  CCeelleebbrraattiioonnss  ffrroomm  tthhee  yyeeaarr..  

  SShhaarreedd  tthhee  22002200  CCoorrnneerrssttoonnee  YYeeaarr  iinn  RReevviieeww  VViiddeeoo  ,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  FFaacceebbooookk  oorr  

oonn  oouurr  wweebbssiittee    hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//mmAArrCCaawwkkxx55OOww  

RReevveerreenndd  DDeerreekk  NNaakkaannoo  cclloossiinngg  rreemmaarrkkss..    HHee  iiss  SSOO  iimmpprreesssseedd  wwiitthh  oouurr  ccoommmmuunniittyy..    WWee  hhaavvee  

ffaacceedd  ssoommee  hhuuggee  sseettbbaacckkss  bbuutt  hhaavvee  ssttiillll  mmaannaaggeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oouurr  mmiinniissttrriieess..    PPrraaiissiinngg  GGoodd  ffoorr  

tthhee  wwaayyss  wwee  aarree  pprraaiissiinngg  iinn  tthhiiss  ttiimmee..    TThhiiss  iiss  aa  ttiimmee  wwhheerree  oouurr  cchhuurrcchh  iiss  cchhaannggiinngg,,  mmaakkiinngg  uuss  aa  

nneeww  cchhuurrcchh  yyeett  tthhrroouugghh  iitt  sshhoowwiinngg  rreessiilliieennccee,,  ssaaccrriiffiiccee,,  aanndd  vviittaall  mmiinniissttrriieess  

AAddddiittiioonnaall  CCLLTT  BBuussiinneessss  --  iinncclluuddiinngg  aaccttiioonn  iitteemmss  aanndd//oorr  ccoommmmiitttteeee  aanndd  tteeaamm  rreeppoorrttss  

NNoo  rreeppoorrttss  oorr  aaccttiioonn  iitteemmss..  

AAddddiittiioonnaall  BBuussiinneessss    

AAddddiittiioonnaall  BBuussiinneessss  

IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  AAnnddyy  OO’’DDoonnnneellll  ((SSeeaaTTaacc  MMiissssiioonnaall  DDiissttrriicctt  LLaayy  LLeeaaddeerr..))        HHiiss  jjoobb  iiss  ttoo  bbee  

ssuuppppoorrttiivvee  ooff  tthhee  llaaiittyy  iinn  tthhee  DDiissttrriicctt..    TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  hhoossttiinngg  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  LLaayy  LLeeaaddeerrss  bbuutt  iinn  

22002211  hhooppee  ttoo  ooffffeerr  mmoorree  lleeaaddeerr  wwoorrkksshhooppss  ffoorr  nneeww  mmeemmbbeerrss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  ffoorr  FFiinnaannccee,,  TTrruusstteeeess,,  

eettcc..  

CClloosseedd  iinn  PPrraayyeerr  

  MMeeeettiinngg  AAddjjoouurrnneedd::  88::4433  ppmm  

https://youtu.be/mArCawkx5Ow?fbclid=IwAR2MhJPjU1xxky1gfA_-SkiUc6_GPJy6FjKhKJz66P5MTHACGfzn9Mwopo4

