
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.  

Beberapa waktu yang lalu kami pernah 

informasikan bahwa rekening atas nama bang 

Saudaranta Tarigan tidak kita pakai lagi, na-

mum masih ada dukungan yang masuk lewat 

rekening tersebut. Di kesempatan ini kami 

menginformasikan kembali bahwa rekening 

tersebut akan segera ditutup, oleh karena itu 

dimohon para sahabat dan pendukung tidak 

lagi mengirim dukungan via rekening tersebut. 

Akhir-akhir ini cuaca Jogja memang terasa  

agak tak terduga bisa gerah apalagi jika ruan-

gan tidak ada penyejuknya [AC] tetapi kami 

berharap bukan karena aktifitas merapi yang 

sempat tampak dilangit jogja dan hembusan 

abunya. Tapi kadang ada angin hujan yang cu-

kup kuat hingga sempat merubuhkan pohon 

dan menimpa pagar student center, namun 

sekarang kita sudah bersihkan dan kita sudah 

perbaiki pagarnya. Walau demikian kita tetap 

berjaga-jaga dan berdoa untuk hari-hari yang 

akan datang.  

Kami ingin informasikan juga bahwa kita 

barusan membeli penyejuk ruangan untuk 

ruang management karena AC sebelumnya 

sudah rusak sehingga jika dipakai untuk perte-

muan dengan jumlah orang yang banyak [rapat 

dan pelatihan] akan terasa panas dan tidak 

nyaman. Dan kami juga menambah fasilitas 

satu unit komputer untuk keperluan opera-

sional pelayanan staf dan ministry [mahasiswa] 

karena selama ini hanya ada satu komputer 

yang dipakai bersama untuk itu yakni com-

puter yang ada di HRD. Kita juga akan mema-

sang AC diruang HRD agar ruangan tersebut 

lebih nyaman karena sekaligus menjadi ruang 

kerja yang butuh pake komputer untuk keper-

luan operasional kita.  

Demikian dulu sharing info update seputar 

JOY semoga para sahabat alumni yang berada 

di bumi nusantara ini tetap jadi berkat bagi 

saudara-kita yang muslim dikala mereka se-

dang menjalani ibadah puasa mereka. Tuhan 

Yesus memberkati.# 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Kiranya rahmat Tuhan tidak pernah mening-

galkan para sahabat ketika menerima dan mem-

baca Kabar Bagi Sahabat edisi kali ini, semoga 

damai sejahterah Allah mene-

mani aktivitas kita senantiasa, 

terlebih ketika rekan-rekan 

alumni mendapatkan kabar 

yang disajikan media massa 

tentang situasi negeri kita 

tercinta. Dikesempatan ini 

kami mengajak rekan-rekan 

alumni ikut serta mengusa-

hakan hadirnya kasih Tuhan 

bagi orang-orang disekitar kita.  

Kami sangat bersyukur atas 

partisipasi para sahabat alumni 

yang ambil 

bagian 

dalam men-

dukung 

kebutuhan 

Mass Meet-

ing Camp 

yang lalu. Secara mendatail liputan kegiatan camp 

tersebut dapat para sahabat baca di edisi kali ini 

pada bagian kabar departemen mass meeting. 

 
Activitas 

JFM 
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Pelatihan periode 2 sudah berakhir, dan pada 

JFM tanggal 11 Mei ada dua orang temanyang 

sudah menyelesaikan pelatihan 101 dan resmi 

bergabung sebagai anggota persekutuan JOY. 

Iren dan Roby termasuk new comer karena 

mereka baru datang dan bergabung kurang dari 2 

bulan lalu. Tapi semangat mereka sangat luar 

biasa, hampir di semua kegiatan di JOY sudah 

mereka cicipi dan terlibat aktif, termasuk MMC 

dan pelatihan. Doakan untuk kedua JOYer ini 

supaya mereka semakin berkomitmen dan bisa 

bertumbuh lewat persekutuan mereka dengan 

JOYer lainnya.  

Pelatihan reguler masih terus dilanjutkan ke 

periode 3 (15 Mei-5 Juni). Bersyukur dengan 

bergabungnya Agnes dan Astry sebagai pengajar, 

kelas-kelas pelatihan yang dibuka juga bisa lebih 

banyak dan beragam. Saya sangat bersyukur 

bahwa ditengah-tengah kesibukan kuliah yang 

cukup padat JOYer masih terus semangat untuk 

mengikuti kuliah. Beberapa kelas seperti 101 

(Orientasi JOY), 102 (Hidup Baru), dan 107 

(How to do Quiet Time) harus diundur setengah 

jam karena ada beberapa teman yang baru selesai 

kuliah pukul 18.40. Bisa dilihat bagaimana per-

juangan mereka untuk terus diisi dan bisa naik 

level.   

Selama bulan Juni dan Juli pelatihan reguler 

tidak akan dibuka dulu mengingat masa-masa 

tersebut adalah waktu liburan semester dan cu-

kup banyak mahasiswa yang liburan atau pulkam. 

Pelatihan akan dibuka lagi sekitar pertengahan 

Agustus dengan bentuk weekend. Terus doakan 

agar para mahasiswa bisa menikmati pembela-

jaran mereka lewat setiap pelatihan yang ada dan 

supaya para pengajar juga terus diberi hikmat 

dalam mempersiapkan bekal materi bagi para 

JOYer ini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita 

semua. 

 

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

 

 

 

 

Wisuda  

Kelas  

101—

Orientasi JOY 
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Berita CELL GROUP 
Seorang leader memiliki peranan penting di 

dalam sebuah cell group maupun ministry. Untuk 

itulah JOY berusaha mempersiapakan seorang 

leader, baik melalui pelatihan maupun 

pendampingan.  Besar pengaruhnya jika leader 

yang belum siap dipaksakan memimpin. Hal itu 

diibaratkan seperti memberikan beban 10 kg 

kepada seorang anak yang sebenarnya hanya bisa 

mengangkat beban paling banyak 1 kg. itulah yang 

terjadi dalam salah satu cg di JOY, yaitu cg 

maguwo yaitu CG di daerah kampus sanata darma 

dan respati. Sebenarnya sudah ada calon leader 

yang dipersiapkan dan sudah 

mengikuti pelatihan yang 

diadakan, tetapi karena satu 

alasan yaitu orang tua tidak 

mengijikan anaknya untuk ikut 

JOY. Memang alasan tersebut 

juga merupakan pergumulan  

yang dihadapi oleh beberapa 

joyer. Suatu tantangan untuk 

memberikan penjelasan 

kepada orang tua tentang apa 

itu JOY. Memang situasi yang 

berkembang sekarang tentu 

tidak salah jika orang tua 

merasa was-was, jika anaknya 

mengikuti satu organisasi 

tertentu. itu sekaligus menjadi 

pokok doa yang bisa teman-

teman bantu mendoakannya, 
agar JOY bisa diterima baik 

juga oleh orangtua joyer.  

Kembali ke topik CG ma-

guwo, karena calon leader 

yang dipersiapkan mengundurkan diri dari perse-

kutuan JOY itu berdampak pada proses regen-

erasi di CG tersebut. Akhirnya kami memutuskan 

untuk melakun merger cg, yaitu dengan mengga-

bungkan cg Magowo dengan salah satu CG di 

babarsari yaitu CG vera. Karena tim inti yang lain, 

masih belum menyelesaikan track pelatihan dan 

kami rasa dan berpikir  dia masih 

perlu waktu untuk mempersiap-

kannya menjadi seorang leader. 

Kami punya keyakinan suatu saat 

nanti jika ada leader yang sudah 

siap, maka CG di daerah Ma-

guwo akan muncul kembali. Saat 

ini ada tim inti yang berasal dari 

kampus sadhar. Tolong doakan 

untuk proses merger dan kerin-

duan terus menjangkau maha-

siswa-mahasiwa baru dari daerah 

maguwo.  Saat ini joyer aktif 

yang berasal dari kampus sadhar 

berjumlah 2 orang dan dari kam-

pus respati 1 orang. Bersyukur 

kemarin ada satu anak baru 

berasal dari kampus sadhar. Doakan agar Tuhan 

kirimkan anak-anak baru . demikian laporan dari 

Campus ministry departemen, sekaligus pokok 

doa kami. 

Cell Group 

Maguwo 

dan Cell 

Group Vera 

yang 

merger 

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

Pada awal bulan April kemarin JOY cukup 

bergumul karena dana operasional yang ada be-

lum bisa mencukupi kebutuhan bulan tersebut 

sehingga harus menggunakan dana taktis terlebih 

dahulu. Sangat bersyukur untuk setiap dukungan 

dari para alumni maupun pendukung sehingga 

dana operasional untuk bulan April bisa terpe-

nuhi. Dukungan dari para Joyer melalui MOC 

juga sangat membantu untuk memenuhi kebutu-

han operasional JOY. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

Mei baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 35.652.500,- dengan pem-

bagian dana operasional sebesar Rp 16.237.500,- 

dan dana staff sebesar Rp 19.325.000,-.  

Realisasi anggaran kegiatan operasional un-

tuk bulan April bisa di lihat di tabel berikut. Jika 

teman-teman alumni ingin mendapatkan laporan 

keuangan yang lebih rinci silahkan menghubungi 

Wuri selaku admin JOY. 

Terimakasih untuk semua alumni yang sudah 

dengan setia mendukung persetujuan JOY dalam 

dana maupun doa. Tuhan Yesus memberkati 

keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. 

Berikut nama-nama alumni yang mendukung 

sepanjang bulan April (Per 30 April), bagi yang 

belum tercantum namanya, mohon konfirmasi 

kepada kami. 

 

Terimakasih kepada: Kak Agi, Kak Elda, Kak 

Nita, Kak Ayu, Bang Tarigan, Kak Ana, Kak 

Nancy, Kak Godlif, Kak Betty, Kak Noel, Kak 

Meti, Kak Alfian, Kak Emon, Mas Ima, Kak Tasia, 

Mas Ario, Mas Soerya, Kak Novi, Kak Beatrix, 

Mbak Denny, Kak Lasmaida, Kak Richard, Kak 

Gina, Kak Melky, Kak Grei, Kak Artha, Kak Li-

sye, Kak Erna, Mas Sigit, Kak Rona, Kak Daniel, 

Kak Paul, Kak Harry, Kak Helty, Kak Amos, Kak 

Santos, Kak Fritz, Kak Samuel, Kak Lenny, Kak 

Vidriana, NN, NN, NN, NN  dan NN. 

Dana  

Operasional  

selama bulan 

April 2018 

 

 
Dana Staff 

April 2018 
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Berita MASS MEETING  

Halo para kakak Alumni dan para Pendu-

kung, kami sangat bersyukur dan berteri-

makasih karena kalian sudah berpartisipasi 

mendukung kegiatan MMC (Mass Meeting 

Camp) melalui doa dan dana. Kegiatan MMC 

tanggal 5-6 lalu berjalan dengan lancar dan 

terlihat teman-teman joyers sangat semangat 

dan berantusias mengikuti kegiatan 

ini, terlebih lagi panitia yang nota-

bennya adalah anggota lama joy 

(leader maupun tim inti) pun san-

gat bersemangat.Jumlah peserta 

yang terlibat dalam MMC kali ini 

adalah 69 orang dari target awal 

adalah 70 orang.Memang ada be-

berapa anggota JOY yang tidak bisa 

mengikuti kegiatan ini dikarenakan 

bentrok dengan kegiatan wajib kampus 

(kuliah lapangan, kuliah pengganti, study 

tour) diantaranya joyers yang berkuliah di 

AMA YPK, STTA, dan ATMAJAYA. 

Setelah selesai JFM pada 4 Mei lalu, be-

berapa panitia sudah bermalam di 

student center (SC) dikarena subuh 

mereka akan pergi mengambil daging 

untuk BBQ, dan mempersiapan 

segala peralatan yang harus diangkut 

ke tempat Camp pada pagi hari. Para 

peserta awalnya mereka berkumpul 

di Wisma Imanuel pada pukul 11.00 

pagi, sebelum mereka berangkat ke 

tempat Camp. Kegiatan awal dimulai 

tepat pukul 13.00 yaitu dengan 

games perkenalan dan para peserta 

diberikan snack. Setelah itu dilanjut-

kan dengan sesi opening yang di-

bawakan oleh Presti mengenai JOY 

Ministry yang mengacu pada hukum 

pertama dan kedua serta Amanat 

Agung(materi 201). Setelah itu panitia acara 

memimin permainan lagi dan persiapan pe-

serta dalam kelompok talent show, ke-

mudian masuk dengan sesi keduayang di-

bawakan oleh Mbak Riana. Malampun 

telah tiba, sembari teman-teman pani-

tia mempersiapkan makan malam yaitu 

“Babi Panggang”, para peserta bermain 

games bersama panitia acara.Waktu 

itu sekitar pukul 20.00 semua peserta 

menikmati makan malam bersama yang 

dihidangkan menggunakan daun pisang 

dan makan bersama dalam kelompok 

talent show masing-masing. Namanya 

juga Camp. hehehe.  

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

 

 

 

Rangkaian 

acara Mass 

Meeting 

Camp2018 
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Puji Tuhan waktu itu cuaca sangat kondusif 

karena kegiatan malam semua dilakukan outdoor 

dan disinari cahaya rembulan ditambah lampu 

remang-remang, hehehe,biar to twit 

gitu.Walaupun agak terlambat makan malamnya, 

namun semua menikmati hidangan special malam 

itu. Walaupun Abang Sopar gak makan b2, na-

mun ia sangat menikmati ayam dan tempe bakar 

yang sudah disediain pani-

tia. Satu hal yang sangat 

menakjubkan yaitu, sebe-

lum makan peserta sangat 

ramai alias cukup banyak 

yang berbicara dan ter-

tawa, namun tak lama sete-

lah doa makan suasana pun 

menjadi hening seperti 

mengeningkan cipta. Udah 

tau kan ya, kenapa? Semua 

pada fokus makan dan tak 

sempat berbicang sama 

yang lain karena kelaparan. 

Hehe. Setelah makan malam, teman-teman 

menampilkan talent show yang sudah mereka 

persiapkan dikelompok masing-masing. Karena 

ini adalah acara Mass Meeting, sehingga materi 

yang diberikan panitia kepada peserta adalah 

seputar 9 ministries yang ada di JOY. Setelah itu, 

semua peserta berisitrahat. 

Keesokan harinya, kegiatan dimulai dengan 

senam bersama dan dilanjutkan dengan Quiet 

Time bersama kelompok yang sudah dibagi se-

belumnya oleh panitia. Setelah itu dilanjutkan 

dengan sarapan dan persiapan peserta untuk 

Outbound.Para peserta dibagi menjadi 8 kelom-

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

Lanjutan |Review Mass Meeting Camp 

pok dan mereka akan melewati setiap tantan-

gan di 5 pos yang ada. Tentu mereka melawan 

kelompok lain disetiap posnya. Hampir semua 

peserta basah kuyup bukan karena kehujanan 

atau mandi keringat, namun beberapa pos me-

mang mengharuskan mereka untuk basah-

basahan seperti pos mengisi tong yang ber-

lubang, pos bingo (mencari bola yang sudah 

ditempelin anggka dan 

ditebarin didalam ko-

lam), pos jembatan ban 

yang dibawahnya juga 

kolam air. Hehe. Sete-

lah hampir 2 jam out-

bound, perserta pun 

membersihkan diri dan 

makan siang bersama. 

Setelah itu adalah mo-

men yang paling berat 

karena masuk ke sesi 3 

yang dibawakan oleh 

Abang Sopar. Walaupun 

terlihat para peserta 

kelelahan dan mengan-

tuk, namun mereka 

berjuang untuk 

mendengarkan apa yang 

disampaikan abang sebagai sesi penu-

tup.Setelah itu semua peserta dan pani-

tia, berkumpul di lapangan dan berfoto 

bersama, setdown bersama dan pulang 

sekitar pukul 15.00 wib. 

 

 

 

Rangkaian 

acara Mass 

Meeting 

Camp2018 
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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 JOYer tetap semangat untuk 

mengikutinya. 

  

B] Doakan untuk Villy dan Agnes yang sedang 

mengikuti symposium di Jakarta, berdoa agar 

apa yang mereka dapat di sana bisa jadi berkat 

di JOY nanti. 

  

C] Doakan untuk Rencana Core Member 

Meeting yang akan 

diadakan pada 18-19 

Agustus nanti. 

 

D] doakan untuk ren-

cana KKR Love Jogja 

pada tanggal 26 & 27 

bulan juli mendatang agar 

sungguh-sungguh men-

jadi kesempatan kita 

bekerja sama dengan 

lembaga lain dalam men-

jangkau mahasiswa dan 

pemuda di Jogja  

  

E] Doakan Rencana Staf 

senior akan berangkat ke 

Seoul—Korea Selatan 

bulan Agustus men-

datang guna menghadiri 

undangan dalam rangka 

HUT JOY Mission ke 60 

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) 


