
Halo, perkenalkan saya Lenny Pinoa salah satu 

Leader di ranch Babarsari serta anggota dari EQ Ministry. 

Saya bersyukur bisa jadi bagian dari persekutuan ini. Saya 

bersyukur karena bisa bertumbuh dan bertemu Kristus dis-

ini.  

weekend. Sebagian besar mereka adalah orang

-orang inti di Cell Group maupun Ministry 

yang diharapkan akan mengambil komitmen 

untuk dibekali sebagai Leader JOY dimasa 

depan. 

 Kita juga telah membentuk Tim untuk 

memikirkan secara khusus keberadaan perte-

muan besar [JFM] yang rutin kita lakukan se-

lama ini guna mencari tahu bentuk seperti 

apakah Mass Meeting yang relevan untuk kita 

selenggarakan di JOY. Tim ini akan menyusun 

kuisioner dan dibagikan pada anggota untuk 

mendapatkan data dari para JOYer.   

Dikesempatan ini kami juga hendak 

menghaturkan terima kasih banyak kepada 

teman-teman alumni yang telah ambil bagian 

dalam mendukung pekerja JOY [Villy dan 

Agnes]  yang akan mengikuti simposium pe-

layanan kaum muda di Jakarta bulan mei nanti.  

Dan kami [Sopar dan Riana] akan ke Ja-

karta pada hari sabtu 24 Maret guna mengikuti 

Board Meeting. Terima kasih juga kami hatur-

kan kepada para sahabat yang telah bersedia 

mendukung kebutuhan biaya perjalanan kami 

ini.  

Sekali sebulan di hari Kamis kami 

khususkan untuk Walking Prayer bagi penjang-

kauan kampus-kampus yang ada disekitas Stu-

dent Center JOY. Kami berharap Tuhan 

menggerakkan setiap JOYer untuk ambil 

bagian dalam gerakan ini.# 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah para sahabat JOY yang 

diberkati Tuhan. Bulan ini sudah terasa suasana 

hati yang akan menyambut perayaan Paskah. Tra-

disi pra-paskah sudah dilakukan beberapa gereja. 

Komunitas JOY sendiri sudah memulai latihan 

persiapan acara JOY Easter yang akan dilaksana-

kan tanggal 6 April nanti. Perayaan Paskah kali ini 

akan menjadi kesempatan bagi komunitas JOY 

untuk melakukan Pujian penyembahan dengan 

durasi waktu yang lebih panjang dari acara bi-

asanya. Hal ini sekaligusa menjadi jawaban kebu-

tuhan JOYers akan suasana praise & worship.  

Event paskah kali ini juga akan kita jadikan 

sarana pekabaran injil dimana nanti ada kesem-

patan bagi audiens untuk menyatakan komitment 

mereka untuk terima YESUS sebagai Tuhan dan 

Juru Selamat pribadi dan bersedia ikut Dia selalu. 

Kita juga bersyukur atas komitmen Astry 

yang memberi hidupnya untuk melayani Tuhan 

sebagai pekerja [asisten staf] di JOY selama seta-

hun kedepan. Astry akan mendampingi satu Cell 

Group di blok-O dan diberi tugas untuk mengu-

rus Administrasi [presensi Cell Group dan do-

kumentasi bahan] yang ada di Campus Ministry 

Depatement. 

Sejak akhir Februari hingga Maret ini JOY 

mengadakan pembekalan kepada potensial Leader 

dan Calon Leader melalui kelas-kelas pelatihan 

 

doa sore 

JOY tiap 

hari kamis 



Berita HRD 
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Seperti yang sudah dijelaskan di KBS 

sebelumnya, selain Agnes ada 1 orang teman lagi 

yang mendaftarkan diri sebagai pelayan di 

persekutuan JOY. Terhitung sejak tanggal 7 

Maret kemarin Astry, mantan leader CG di 

Respati, memulai pelayanannya sebagai asisten 

staf di CMD sampai 

setahun ke depan. 

Pelatihan di bulan Maret 

ini terhitung cukup padat. 

Setiap selasa dari tanggal 6

-27 Maret, HRD 

mengadakan pelatihan 

reguler periode 1. Kelas-

kelas yang dibuka antara 

lain 101 (Orientasi JOY), 

102 (Hidup Baru), 107 (How to do Quiet Time), 

202 (Personal Holiness) dan 308 (Leadership 

Series). Selain membuka pelatihan reguler, HRD 

juga mengadakan kelas weekend 208 (Potential 

Leader) dan 301a (To be A Leader). Lewat 

rangkaian pelatihan ini ada 18 JOYer yang saat ini 

dalam track leader 

dan sedang 

dipersiapkan sebagai 

pemimpin-pemimpin 

JOY selanjutnya.  

Agnes, asisten staf di 

HRD, sudah mulai 

mengajar kelas 107 

menggantikan Magxi 

sebagai pengajar 

sebelumnya, 

sedangkan Astri baru 

akan dilibatkan 

sebagai pengajar di 

periode selanjutnya. 

Pelatihan asisten staf 

bagi Agnes dan Astri 

rencananya baru akan 

dimulai di bulan April, 

dengan mempertimbangkan 

kesibukan Bang Sopar dan 

Mbak Riana sebagai 

pengajar. 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

 

 

Wisuda Kelas 

201-to be ac-

tive member 

 

Kelas Pelatihan Rutin 

Kelas  

Orientasi 

JOY 
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Berita CELL GROUP 
Satu hal yang menjadi kerinduan di 

pelayanan cell group adalah joyer mengalami 

perjumpaan pribadi dengan Allah dan 

mengalami pertumbuhan semakin serupa 

dengan Allah. Dalam pertumbuhan, juga 

diharapakan joyer dapat bertumbuh secara 

utuh, baik 

secara 

rohani, jiwa 

dan fisik.  

Satu satu 

yang ingin 

CMD laku-

kan adalah 

memberikan 

kesadaran 

akan kebu-

tuhan dan 

perlunya 

bertumbuh 

secara utuh. 

Misalnya di 

bagian jiwa 

adanya kesa-

daran bahwa 

ia memiliki 

luka batin 

terhadap ayahnya, 

akan membantu 

seseorang untuk 

berkeinginan dan 

memiliki kerinduan 

untuk membere-

skannya, sehingga 

dia dapat bertumbuh 

di bagian relasi den-

gan ayahnya. 

Salah satu cara 

yang CMD ambil adalah pembuatan bahan 

seri pertumbuhan secara utuh. Berkaitan 

dengan itu para coach akan bersama-sama 

menyusun bahan tersebut. Doakan agar 

proses pembuatan bahan dapat berjalan den-

gan baik dan bahan ini dapat menjadi berkat 

untuk joyer. 

Beberapa topik yang diusulkan dalam 

setiap bagian pertumbuhan antara lain, 

dalam hal rohani misalnya tentang relasi 

dengan Tuhan, okultisme. Dalam hal jiwa/

mental/psikis misalahnya tentangself image, 

relasi tentang keluarga, luka batin. Dalam 

hal fisik misalnya tentang management ke-

sehatan, management waktu. 

Harapannya dengan sama-sama belajar 

tentang topik-topik tersebut joyer belajar 

dan berproses untuk bertumbuh secara 

utuh. Rencananya bahan ini akan dipakai 

dan didiskusikan di cell group-cell group 

yang ada. 

selain melalui bahan, kesempatan one to 

one, anggota dengan leader, leader dengan 

staf atau anggota dengan staf juga menjadi 

kesempatan untuk membagi hidup dan 

mengajak untuk bertumbuh secara utuh. 

Harapannya benar-benar cell group benar-

benar menjadi alat di mana setiap orang di 

dalamnya mengalami Kristus, bukan hanya 

sekedar tempat fellowship saja. Doakan 

untuk hal ini.  

Selain itu besyukur karena Astri bisa 

bergabung sebagai asisten staf  di CMD, 

yang membantu administrasi CMD, yang 

selama ini kurang mendapat perhatian. 

Selain itu Astri juga akan menjadi coach di 

CG Gref (CG di blok O). dukung astri 

dalam masa penyesuaiannya. Terimakasih 

Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita 

semua. 

 

Bahan Cell 

Group JOY 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

Acara ThPM 



Berita MANAGEMENT  
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K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

Sangat bersyukur buat setiap dukungan dari 

para alumni dalam bentuk dana maupun doa 

sehingga kegiatan operasional JOY bisa terlak-

sana dengan baik. 

Selama bulan Februari pengeluaran opera-

sional besar dikarenakan ada beberapa event 

yang diselenggarakan dan juga adanya pembelian 

beberapa peralatan yang sudah dianggarkan dari 

tahun sebelumnya. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

Maret baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 

38.287.500,- dengan 

pembagian dana opera-

sional sebesar Rp 

18.462.500,- dan dana 

staff sebesar Rp 

19.825.000,-. Dana staff 

lebih besar dari bulan-

bulan sebelumnya di-

karenakan adanya tamba-

han pekerja baru. (jika 

teman-teman alumni 

ingin mendapatkan lam-

piran laporan keuangan yang lebih rinci silahkan 

hubungi kami). 

Terimakasih untuk semua alumni yang sudah 

dengan setia mendukung persekutuan JOY 

dalam dana maupun doa. Tuhan Yesus member-

kati keluarga, pekerjaan, 

dan pelayanannya. 

Berikut nama-nama 

alumni yang mendukung 

sepanjang bulan Februari 

(Per 28 Februari), bagi 

yang belum tercantum 

namanya, mohon konfir-

masi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Sally, Kak Vika, Mas 

Sigit, Kak Paul, Kak Harry, Kak Eva, Kas Des-

mery, Kak Melky, Kak San, Kak Agi, Kak Vidri-

ana, Kak Nonti, Kak Pakenta, Kak Oland, Mas 

Ario, Kak Ching2, Kak Lasmaida, Kak Shinta, 

Kak Rini, Kak Desy, Kak Denny, Kak Tasia, Kak 

Ayu, Kak Beatrix, Kak Richard, Kak Nico, Kak 

Godlif, Kak Vanny, Kak Gina, Kak Nita, Kak 

Betty, Kak Artha, Kak Eci, Kak Marlina, Kak 

Linda Sinaga,  NN, NN, NN, NN, NN, NN. 

Dana  

Operasional 

selama bulan 

Feb. 2018 

 

 

Dana Staff 

Feb. 2018 
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Praise & Worship 

@ JFM  

Berita MASS MEETING  

JOY Fellowship Meeting selalu menyajikan 

suasana yang berbeda setiap minggunya. 

Setelah English Day yang membuat JOYers 

belajar cas-cis-cus melalui aktifitas berbahasa 

Inggris, selanjutnya adalah kegiatan bedah 

buku dari salah satu best selling book “The 

Purpose Driven 

Life” karya penulis 

Rick Warren. Setiap 

CG membaca dan 

kemudian mempre-

sentasikannya di 

JFM dan berdiskusi 

bersama. Kegiatan bedah buku ini dilakukan 

dua minggu berturut-turut. Kehadiran rata-

rata dibulan ini adalah 70 – 80 orang.  

 

Selain pertemuan rutin ministry setiap hari 

Sabtu, teman-teman JOYers juga disibukkan 

dengan persiapan-persiapan dan latihan-

latihan untuk mempersiapkan JOY Easter 

yang akan diadakan tanggal 6 April men-

datang di Wisma Immanuel. Setiap ministry 

mempersiapkan bagian mereka masing-

masing dengan semangat. Gladi bersih akan 

dilaksanakan 2 hari sebelumnya, tanggal 4 

April di Wisma Immanuel. Suasana JOY 

Easter tahun ini adalah 

Worship Wave dengan 

target audience 200 orang. 

Kita berdoa bersama untuk 

persiapan bang Sopar seba-

gai pembicara dan Wuri 

sebagai korlap, juga untuk 

kebutuhan dana yang dibu-

tuhkan, totalnya +/- Rp. 

8.000.000.  

 

Tahun ini akan diadakan Mass Meeting 

Camp (MMC) tepatnya tanggal 5 – 6 Mei 

2018. Koordinator untuk kegiatan MMC ini 

adalah Ocha dan Agnes. Ada beberapa tem-

pat outbond di daerah Kaliurang yang men-

jadi usulan tempat pelaksanaan dan masih 

akan di survey oleh Ocha dan Agnes. Be-

berapa teman yang sudah di-list sebagai pani-

tia juga masih akan dihubungi dan diminta 

kesediaannya untuk terlibat dalam MMC kali 

ini. 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

 

 

dengar Sharing 

Firman@JFM 

Sharing in English 
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Pada tgl 10 & 11 Maret 2018 Ministri 

Multimedia mengadakan Vision Meeting dan 

sekaligus refreshing. 

Vision Meeting itu sendiri bertujuan untuk me-

refresh ulang spirit pelayanan seperti slogan yang 

sudah melekat pada ministri multimedia yaitu 

„‟where your imagination will be our creation” yang 

artinya dimana imajinasimu akan menjadi kreasi 

kami (Multimedia Ministry). 

Pagi –pagi sekali kami membeli bahan-bahan 

apa saja yang diperlukan untuk BBQ dan lain-lain. 

Setiap orang punya tugasnya masing-masing, ada 

yang bertugas beli bahan-bahan dipasar dan 

beberapa orang lainnya ada yang menyiapkan 

bahan-bahan yang sudah dibeli tadi seperti 

memasak nasi, membuat cocktail dan lain-lain. 

Kemudian pada jam 3 sore di student center 

kami melakukan pertemuan ministry day seperti 

biasanya yaitu evaluasi pelayanan JFM hari jumat 

kemarin dan setelah itu manajer 3M selanjutnya 

akan menentukan siapa saja yang bertugas 

pelayanan untuk minggu depan. Vision meeting 

kami mulai dengan sharing dari bang Sopar yang 

menantang kami untuk mulai memikirkan hal-hal 

diluar tayangan yang rutin selama ini dikerjakan, 

berharap agar teman-teman multimedia sanggup 

melebarkan sayap untuk berkreasi 

diluar JOY News.  

Maka dari itu kami melakukan 

brainstorming ide gila yang nantinya 

akan dicoba untuk diwujudkan  oleh 

anggota 3M sebagai suatu kreasi yang 

mungkin akan beda dari sebelumnya.  

Selanjutnya kami menyiapkan tempat 

untuk BBQ dengan beberapa arang 

yang akan dibakar dan juga 

menyiapkan daging yang telah dikasih 

bumbu tadi untuk dibakar. Setelah 

matang semua kami berkumpul lagi ke 

ruangan untuk makan malam bersama.  

Sehabis makan kami sharing pokok doa dan 

saling mendoakan dan tidak lupa kami juga 

mengucap syukur untuk para alumni 3M yang 

sudah mendukung acara vision meeting kami. 

Kemudian bang Sopar mempersilahkan kami 

untuk ber-fellowship time dan kami juga 

diharuskan untuk istirahat dan tidur menginap di 

student center karena besok paginya kami akan 

refreshing ke tempat wisata namanya Umbul 

Ponggok yang berada di Klaten . 

Dan paginya  sebelum kami berangkat, kami 

sarapan dulu di Student Center, baru kemudian 

berangkat menuju lokasi wisata tersebut.  Lebih 

kurang sekitar 1 jam 

lamanya, kami sampai di 

tempat lokasi wisata Umbul 

Ponggok, lalu beristirahat 

sebentar sehabis itu kami 

berenang sepuasnya dan 

bermain-main dengan air. 

Sebelum pulang, kami pun makan siang dulu 

dengan makanan yang sudah kami bawa dari 

Yogya. 

Nah, dari sharing acara VM ini kami Multimedia 

Ministry berharap semoga kami semakin 

semangat dalam pelayanan dan terus mengingat 

apa visi atau tujuan utama yang akan kami 

tuangkan dan wujudkan bersama dalam pelayanan 

di JOY supaya setiap kreasi yang kami buat bisa 

menjadi berkat bagi para joyer lainnya. #Felly 

 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  

Berita ICT  [ Information Communication & Technology ] 

 

 

BBQ buat 

makan malam  
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Berdoa untuk JOY 
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POKOK DOA UMUM JOY  

 

1]bersyukur atas dukungan doa dan dana yang 

para alumni JOY dan para pendukung berikan, 

doakan agar Tuhan senantiasa memberkati 

pekerjaan dan keluarga mereka. Doakan agar 

semakin banyak alumni turut ambil bagian dalam 

mendukung pelayanan JOY.  

 

2] doakan untuk kebutuhan dana staf dan opera-

sional agar Tuhan mencukupkan dengan kemura-

han-Nya serta doakan agar staf diberi hikmat 

untuk merancang dan melakukan pelayanan yang 

low cost dengan hi-touch, kemudian doakan ke-

butuhan dana untuk peremajaan fasilitas yang 

rutin dipake dalam pelayanan JOY setiap ming-

gunya.  

 

3] doakan agar setiap anggota bersemangat untuk 

terlibat aktif di setiap kegiatan JOY baik di Cell 

Group, Ministry maupun pelatihan. Doakan juga 

para Leader agar dimampukan menjadi teladan 

dan penggerak bagi anggota untuk lebih komit-

men. 

 

4] doakan untuk usaha mentoring dan program 

pelatihan yang rancang guna memperlengkapi 

anggota untuk menjadi tim inti agar ada 

persediaan calon-calon leader masa depan di 

JOY. 

 

5] doakan untuk gerakan penjangkauan maha-

siswa di kampus-kampus sekitar Student Center 

JOY agar ada JOYers yang terbeban untuk terli-

bat. 

  

6] doakan keberadaan Student Center agar men-

jadi tempat meeting point bagi para JOY-ers un-

tuk berinteraksi dan menjalin relasi dengan te-

man-teman yang ada dalam friend zone mereka 

dan doakan untuk pengelolaannya agar maha-

siswa mau telibat  dalam merawat dan menjaga 

 

7] doakan kesehatan pekerja JOY dan di beri 

Tuhan hikmat agar dimampukan menjalankan 

pelayanan dengan baik.  

 

 

 POKOK DOA NEXT EVENT JOY  

 

A] Doakan pelatihan Rutin Reguler yang sedang 

berlangsung agar banyak JOYer yang ikut. 

  

B] Doakan rencana pertemuan anggota Board 

tgl 26 bulan Maret nanti agar segala sesuatu yg 

dibicarakan memberi inspirasi bagi kemajuan 

pelayanan JOY kedepannya.  

  

C] doakan persiapan ministry dan kebutuhan-

biaya untuk perayaan paskah pada tanggal 6 

April nanti agar menjadi 

sarana untuk penginjilan. 

 

D] Doakan untuk Ren-

cana Mass Meeting 

Camp yang akan diada-

kan pada 5-6 Mei nanti, 

dan doakan Agnes dan 

Ocha yang akan meng-

koordinir kegiatan ini. 

 

 

Office : 

Jl. Seturan, Gg. Wiroto 

Mancasan Kidul No. 189E RT07/RW16 

Condong Catur, Depok, Sleman 

Yogyakarta - DIY Yogyakarta 55283 

Telp. 0274-2802035  

E-mail: joyindonesia@gmail.com 

Donasi untuk mendukung  

pelayanan JOY Fellowship 

bisa dikirim ke rekening berikut 

 

BRI 0987.010.143.06537 

 a.n. Sopar Bonggas Hutapea 

 

Mandiri 137.0004.980.468 

 a.n. Godlif PoEh 

 

BCA 037.388.1101 

a.n. Sopar Bonggas Hutapea  

--(Rek Dana Operasional) 

 

BCA 126.040.3580 

a.n. Barkah Krisdiono  

--(Rek Dana Staf) 


