SUPREMO - CARTA DE INTENÇÃO

Maureen Wise
New Berlin, Wisconsin

Esta é minha carta de intenção que se destina a aspirar ao cargo de Suprema Guia para o ano
de 2020/2021 junto ao Supremo Conselho Guardião. Sou qualificada para aspirar a esse cargo
porque sou Pat Grande Guardiã de Wisconsin e atualmente sirvo como Suprema Dirigente de
Cerimônias.
Estou envolvida ativamente com as Filhas de Jó desde julho de 1957, quando fui iniciada no
Bethel nº 46, em Harvey, Illinois. Ao atingir a maioridade, tornei-me Diretora de épocas do
meu Bethel.
Quando minha filha mais velha foi iniciada no Bethel nº 19, em West Allis, Wisconsin, minha
vida nas Filhas de Jó ressurgiu. Logo me tornei membro do conselho e, em dois anos, torneime Guardiã do Bethel. Ruth O'Connell Duenk me deu o primeiro compromisso como Guardiã
do Bethel. E assim a jornada começou.
Fui eleita Grande Dirigente de Cerimônias após servir como Grande Bibliotecária. Meu serviço
ao Estado de Wisconsin continuou com muitas nomeações em comitês ao longo dos anos
seguintes, até o meu mandato como Grande Guardiã. Servi na Jurisprudência, Apelações e
Queixas, ao Grau de Púrpura Real e Preparações de Sessões. Também servi no Comitê do
Grande Bethel e no Comitê da Fundação em Memória das Filhas de Jó.
Quando a Ruth O'Connell Duenk e Hubert Haynes eram Suprema Guardiã e Supremo Guardião
Associado, era presidente de registro para a sessão deles em 1990. Tive o privilégio de servir
como Suprema Diretora de Música para Marlene Frakes e Graham Davey. Auxiliei na
presidência do SAC de Brenda Hansel e Bruce Haubrich, participei da equipe do SAC de Janine
Coley e Mike Hoglund e servi como Guardiã do Supremo Bethel na gestão deles em 2008.
Fiquei empolgada em servir como Presidente do Concurso de Miss Filha de Jó Internacional na
gestão de Barb Cooper e Mike Allen em 2015. E, mais recentemente, fui presidente de
Apelações e Queixas na gestão de Jeannie Johnson e John Coulter em 2016.
Fui membro do Conselho da HIKE por seis anos, sob a liderança de Chuck Terrill e Marlene
Frakes, quando cada um deles serviu como Presidente do Conselho.
Durante a Suprema Sessão em 2019, tive a honra de ser eleita Suprema Dirigente de
Cerimônias. É meu desejo continuar servindo a esta Organização com a mesma paixão que
tenho tido por mais de 60 anos.
Atenciosamente,
Maureen Wise

