
Kami para Staff JOY dan maha-

siswa pun sedang sibuk-sibuknya 

persiapan JOY Night, Rapat Akhir 

Tahun dan General Retreat.  

Doa kami, semoga semua kita 

tetap diberi kekuatan dan 

kesehatan untuk menjalani setiap 

aktifitas kita dengan Kasih dari 

Tuhan. 

 

Semoga Natal Tahun ini  memberi 

sukacita yang besar bagi masing-

masing kita karena  Kabar Kristus 

yang lahir itu kita bagikan kepada 

orang-orang di sekitar kita.  

[Gina] 

Halo JOYers…. 

Apa kabar hari-hari ini? Semo-

ga semuanya dalam keadaan 

sehat ya! 

 

Curah hujan cukup tinggi di 

pulau Jawa, di  Kalimantan 

dan Sumatera juga merata,  

Korea dan Eropa juga sudah 

mulai turun salju kan ya? 

Semoga semuanya tetap 

sehat  terutama untuk kakak-

kakak alumni yang anak-

anaknya pada imut dan lucu-

lucunya. Semoga tetap sehat 

di udara basah dan dingin 

akhir-akhir ini ya. 

 

Memasuki bulan Desember, bi-

asanya sedang sibuk-sibuknya di 

pekerjaan karena tutup buku akhir 

tahun, anggaran yang harus 

dihabiskan di akhir tahun, target 

yang harus dicapai segera dan 

tumpukan-tumpukan catatan KPI 

yang harus direalisasi, belum lagi 

harga akhir tahun meskipun SALE 

dimana-mana tapi banyak juga 

yang naik harga. Semoga  tidak 

mengurangi sukacita menyambut 

Natal bersama keluarga.  

It’s almost Christmas 
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Dalam 

pengalaman saya 

mengkonseling 

dan dikonseling, 

kebutuhan untuk 

dicintai 

merupakan salah 

satu yang 

menyebabkan 

seseorang terluka.  

You are loved! 
Ketika mengingat natal, 

saya mengingat satu buku 

yang pernah saya baca, dari 

Max Lucado yang berjudul 

God Came near. Beberapa 

intinya saya kutip di sini:  

Dia adalah pencipta, pen-

guasa tetapi menjadi 

seorang ciptaan. Seorang 

penguasa menjadi seorang 

bayi, yang bergantung 

kepada orang tua. Pen-

guasa, menjadi bergantung 

kepada ibunya untuk mem-

buatnya hangat. Pencipta 

dunia, menjadi seorang bayi 

yang harus mengungsi ke 

Mesir dari usaha pembunu-

han. Ia diberi nama Yesus. 

Nama Yesus adalah nama 

pasaran saat itu. Nama Ye-

sus, sama dengan yosua, 

yeshua.   

Dia tidak memilih lahir di 

sebuah istana, atau rumah 

yang bersih. Ia lahir di se-

buah kandang hewan. Ba-

yangkan bau yang mungkin 

tercium dalam kandang itu.  

Bau kencing hewan dan 

kotoran. Jaring laba-laba 

menempel di langit-langit 

dan seekor tikus berlari 

melintasi lantai tanah.  Ia 

bukan dibaringkan di kasur 

busa yang empuk. Ia 

dibaringkan di atas palun-

gan. Ia dibungkus lampin, 

bukan kain sutra. Ia datang 

untuk menjadi dekat 

Sebuah buku yang member-

katiku secara pribadi. Meng-

ingatkan bahwa aku dicintai 

oleh Allah. Natal secara 

pribadi menjadi saat kita 

masing-masing dapat me-

renungkan bahwa kita dicin-

tai olehNya. Kita adalah 

anak-anak kesayanganNya.  

 

Setiap orang ingin dan bu-

tuh untuk dicintai dan di 

terima oleh orang lain. Tidak 

ada orang yang mau ditolak. 

Saya pernah mengadakan 

survey kecil di persekutuan 

JOY, pertanyaannya ada-

lah: Apa yang membuat 

kamu bertahan di JOY? 

Jawaban yang paling ban-

yak adalah penerimaan.  

Dalam pengalaman saya 

mengkonseling dan dikon-

seling, kebutuhan untuk 

dicintai merupakan salah 

satu yang menyebabkan 

seseorang terluka. Sering 

kali seseorang secara sadar 

atau tanpa sadar menuntut 

orang lain untuk memenuhi 

kebutuhannya akan cinta. 

Jika diumpamakan setiap 

orang mempunyai tong 

kasih. Tong kasih itu seha-

rusnya mulai diisi cinta oleh 

orang tua, kemudian 

saudara, teman dan lain-

lain. Seseorang yang terlu-

ka karena tidak mendapat 

cinta dan mengalami pe-

nolakan dari orang tua 

dapat berharap orang lain 

untuk mengisi tong cintan-

ya. Tanpa sadar tuntutann-

ya ia bawa terus sampai ia 

menikah dan dapat berdam-

pak pada pernikahannya, 

dan akhirnya terjadi benar 

yang dikatakan dosen saya: 

orang terluka adalah orang yang 

melukai.  

 

Mungkin ini terdengar klise, teta-

pi ini sesuatu yang nyata, bahwa 

kita tidak dapat menuntut orang 

lain untuk mengisi tong kasih kita 

yang kosong, hanya Yesuslah 

yang dapat mengisinya. Natal 

mengingatkan bahwa Ia sangat 

mencintai kita.  

 

Siapakah kita sehingga kita dicin-

tai-Nya sedemikian rupa. Kita 

tidak layak, tetapi dicintai-Nya. 

Kita begitu berharga di mataNya. 

Ketika bicara tentang berharga, 

itu menjadi suatu yang menarik. 

Banyak buku-buku psikologi 

populer, mengajarkan untuk 

mencari hal yang positif dalam 

diri untuk membantu seseorang 

meningkatkan penghargaan 

dirinya. Sehingga orang yang 

cenderung melihat hal negatif 

pada dirinya menjadi melihat 

bahwa dirinya mempunyai kelebi-

han.  

Dengan melihat kelebihannya dia 

diajari untuk meningkatkan 

penghargaan dirinya. Aku tidak 

menentang cara tersebut, karena 

seringkali aku juga memakai cara 

tersebut tetapi aku belajar 

melihat bagaimana arti berharga 

itu sesungguhnya.  Aku ambil 

contoh, seandainya kita diberi 

boneka dari pacar atau pasan-

gan kita. Jika satu saat boneka 

itu hilang salah satu matanya, 

atau warna memudarnya, kita 

tetap menyayangi boneka itu 

karena nilai dari boneka itu 

bukan karena apa yang ada da-

lam boneka itu.   

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  
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Demikian juga dengan keberhar-

gaan kita bagi Allah. Katakan 

saja jika kita punya kelebihan, 

punya talenta, kemampuan.  

Pertanyaannya jika segala 

kelebihan, talenta dan kemam-

puan kita lenyap, apakah kita 

masih berharga? Bayangkan 

saja, misalnya kita hanya bisa 

terbaring di tempat tidur, lumpuh 

dari leher ke bawah. Semua 

bergantung pada orang lain. 

Apakah kita masih berharga? 

Jika Allah memandang kita yang 

seperti itu, bagaimana Ia akan 

memandang kita? Saya yakin 

100% Ia akan menjawab bahwa 

kita sangat-sangat berharga 

bagi-Nya. Kita berharga dan 

dicintai olehNya karena diri kita, 

karena keberadaan diri kita 

bukan karena apa yang telah 

kita lakukan. Saya ingat satu 

buku berkata bahwa kebaikan 

yang kita lakukan tidak menam-

bah kasihNya dan kesalahan 

kita tidak mengurangi kasihNya. 

Ya benar, karena ia mengasihi kita atas 

keberadaan kita, bukan atas apa yang kita 

lakukan. 

Biarlah natal tahun ini juga menjadi pengingat 

bahwa Ia mengasihi kita, untuk itulah Ia da-

tang ke dunia. You are loved. 

(Riana) 

 

 

Nama lengkap Drs. Bambang 

Siswanto, MDiv. Bapak dua anak 

ini dulunya mengenyam pendidi-

kan S1 di Unnes (1982-1986), dan 

S2 di STT Jaffray. Jakarta (2001-

2003). Suami dari Ev.Sarah Elean 

ini, merupakan mantan Direktur 

LPMI (2015-2016), Direktur GCTC 

LPMI Jakarta (2000-2003), dan 

Leader Impact Ministry Coord 

LPMI (2003-2013). Selain itu Pria 

yang lahir di Rembang, 04 Feb 

1964 ini pernah melayani sebagai 

Great Commision Traning Center 

Jakarta (1988-1989), dan pela-

yanan mahasiswa di Yogyakata 

(1989-1999). Beliau telah diiteguh-

kan sebagai Pdt. Misi. Oleh sinode 

GKRI Thamrin City pada tahun 

2015 lalu, dan saat ini melayani di 

FamilyLife Ministry Coord dari 

2011 sampai sekarang. Saat ini 

beliau berdomisili di Jakarta. Belau 

akan tiba di Jogja pada tgl 6 

Desember, dan akan balik ke Ja-

karta tanggal 8 Desember 2018. 

Konsep acara JOY Night sendiri sudah di 

informasikan dalam grup Alumni JOY, mau-

pun proposal JOY Night yang sudah 

disebarkan sebelumnya. Suananya adalah 

Matthew Party dan Tema besarnya adalah 

pengginjilan. Walaupun konsepnya lebih 

sederhana dengan jamuan makan malam, 

namun dlam Firmannya, pak Bambang akan 

menantang audience yang belum menerima 

Kristus untuk bisa menerima Kristus se-

bagai Juru Selamat pribadi. 

Terimakasih untuk para Alumni dan Pen-

dukung yang sudah mendukung kebutuhan 

JOY Night. Mohon doa untuk kebutuhan 

JOY Night sebesar Rp. 10,781,509. Kami 

pun turut mengundang teman-teman Alumni 

yang bisa hadir dalam perayaan JOY Night 

tanggal 7 Desember mendatang, pukul 

18.30 di Wisma Imanuel Gejayan. [Villy] 

 

Kurang lebih dua minggu lagi 

JOY Night akan dilaksanakan. 

Teman-teman JOYers sedang 

mempersiapkan bagian masing-

masing. Pak Bambang selaku 

pembicara pun antusias untuk 

menyambut perayaan JOY 

Night mendatang.  

Bagi teman-teman alumni yang 

belum tahu siapa pembicara 

JOY Night kali ini, berikut bioda-

ta seputar Pak Bambang dan 

pelayanannya. 

 

#JOYNIGHT2018 

Kita berharga dan 

dicintai olehNya 

karena diri kita, 

karena 

keberadaan diri 

kita bukan karena 

apa yang telah 

kita lakukan.  
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Setelah 

menyelesaikan 

pendidikannya di 

Bethesda, Ria 

memasukkan 

lamarannya untuk 

menjadi salah satu 

pekerja di JOY.  

Caption describing 

picture or graphic. 

Info HRD 

Pada tanggal 16 November 

training reguler JOY tahun 

2018 telah berakhir. 

Bersyukur ada 20 teman 

baru yang bergabung di 

kelas 101. Teman-teman 

baru ini akan di wisuda di 

JFM tanggal 30 November 

ini.  

Berkaitan dengan pekerja,      

Ocha akan menyelesaikan 

pelayanannya di 

persekutuan JOY di bulan 

Desember ini.  

Ocha sudah memberikan 

diri untuk melayani sebagai 

pekerja JOY sejak Oktober 

2016. Sampai saat ini Ocha 

mendampingi di tiga cell 

group (Timoho, Blok O dan 

UKDW/Bethesda). Selain 

itu, dia juga yang selama ini 

mengurus komunikasi 

dengan para alumni.  

Setelah menyelesaikan 

pelayanannya di 

persekutuan JOY, ia 

berencana untuk mengambil 

kuliah Konseling di SAAT, 

Malang.   

Selain Ocha, Wuri juga 

akan mengakhiri pela-

yanan di Bulan Des ini 

karena akan lanjut studi. 

Mari dukung rencana Ocha 

dan Wuri ke depan dan 

berdoa supaya bisa 

menemukan orang yang 

tepat untuk melanjutkan 

pelayanan mereka di JOY.   

Kabar baik datang dari Ria, 

salah seorang Leader 

cellgroup di ranch UKDW 

dan salah satu Worship 

Leader di JOY. Setelah 

menyelesaikan 

pendidikannya di 

Bethesda, Ria 

memasukkan lamarannya 

untuk menjadi salah satu 

pekerja di JOY.  

Saat ini lamarannya sedang 

di proses dan pada tanggal 

27 November, Ria akan 

mengikuti psikotes. 

Mohon dukungan doa dari 

kakak-kakak alumni 

supaya proses ini boleh 

berjalan lancar. [Presti] 

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

General Retreat 2019 
 Setelah pelayanan selama 

satu tahun, JOYer perlu di-

charge spiritnya untuk 

memulai kehidupan di awal 

tahun yang baru. Di awal 

tahun JOY Fellowship mem-

berikan kesempatan untuk 

Retreat bersama melalui 

GENRE.  

Tema Genre tahun 2019  

adalah tentang Daniel. 

Harapannya JOYer di re-

fresh lagi tentang salah satu 

Visi JOY yaitu Commited 

Christian melalui tokoh Dan-

iel. 

General Retreat tahun de-

pan akan diadakan tanggal 

22-25 Januari 2019 seperti 

biasa diadakan di Wisma 

Kinasih Kaliurang.  

Pembicaranya adalah Pak 

Son. Secara financial, kebu-

tuhan GenRe sekitar Rp 

31.700.000 dengan target 

80 org dengan kontribusi 

peserta sebesar Rp180.000 

per orang. 

Berkaitan dengan persiapan 

Genre ini, pada hari Selasa 

13 November 2018 pukul 

18.00 WIB, sudah ada rapat 

perdana panitia Genre 

2019. Pada rapat ini mem-

bahas tentang Kepanitian, 

Jobdesk dan timeline setiap 

seksi. 

Bersyukur untuk teman-

teman JOYer  yang sudah 

bergabung dan memper-

siapkan bagian mereka 

masing-masing.  

Minggu lalu sudah mulai 

persiapan dan pendaftaran 

sudah dibuka, teman- te-

man Pubdekdok juga mulai 

persiapan tayangan untuk 

promosi Genre di Instagram 

JOY Indonesia dan untuk 

tayangan News saat JOY 

Night. [Astri] 
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Campus Ministry masih terkait 

follow up kegiatan Welcoming 

Party di UAJY 2 November 2018 

kemarin,  

Seperti yang kakak-kakak 

ketahui dari KBS bulan lalu, 

Welcoming Party UAJY adalah 

kegiatan tahunan yang diadakan 

khusus untuk menjangkau ma-

hasiswa baru di UAJY. 

 

Pelaksanaan hari H 

Sampai H-2, batas konfirmasi 

keikutsertaan dalam acara ada 

120 orang yang menyatakan diri 

ikut serta. Pada hari H yang 

datang ada 214 orang.  

Welcoming Party UAJY di ada-

kan pada 2 november 2018 lalu 

yajtu pada hari Jumat sebagai 

bagian dari JOY Fellowship 

Meeting (JFM) 

Follow up 

Dari 214 orang yang datang ada 

108 orang teman baru dari 

UAJY yang difollow up. 108 

teman ini  dibagi ke  tiga cell 

group yang ada di babarsari 

untuk di follow up.   

Bentuk follow up dibagi per 

orang per CG artinya mereka 

diundang terlibat di cellgroup di 

UAJY dan kemudian di kehiatan 

JOY lain seperti JOY Night dan 

ministry. Beberapa juga diun-

dang di dalam  JFM bentuk 

Workshop kemarin.  

Bersyukur sudah ada bebera-

pa  mahasiswa baru ini yang 

tergabung di CG-CG di UAJY.   

Proses 

Bersyukur dengan segala pros-

esnya, teman-teman babarsari 

yang mengambil peran beker-

jasama dengan teman-teman  

JOY lainnya dalam mempersiapkan 

Welcoming party ini.  

Teman-teman secara aktif 

melaksanakan tugas masing-masing. 

Bersyukur ada teman-teman baru di 

cell group babarsari yang ikut serta 

dalam ke kepanitiaan.  

Sekali lagi terimakasih untuk 

dukungannya. Tuhan memberkati kita 

semua 

Rencana  

Pada rapat evaluasi panitia, teman-

teman sendiri melihat welcoming party 

sebagai salah satu gerbang atau tem-

pat penjangkauan.  

Ada beberapa hal terkait koordinasi  

yang perlu ditingkatkan baik antara 

panitia maupun dengan pihak kampus 

UAJY. 

Terima kasih untuk dukungannya da-

lam pelaksanaan acara tsb. [Geti] 

selama 4 minggu sejak Nov, 

para staff mempersiapkan diri 

dengan laporan dan terutama 

retreat pribadi. 

Secara khusus para pekerja 

membahas dari Ulangan 20 

sebagai bagian dari perenungan 

pribadi dan perenungan bersa-

ma dalam kerangka pelayanan 

di tahun 2019.  

Mohon dukungan doanya agar 

pelaksanaan Rapat Akhir tahun 

nanti dapat berjalan dengan baik 

dan para pekerja diberi hikmat 

oleh Allah untuk menentukan 

langkah-langkah konkrit yang 

menyesuaikan dengan kebu-

tuhan dan tantangan i-

Generation. [Gina]  

Kegiatan rutin di akhir tahun 

secara khusus untuk mengeval-

uasi pelayanan JOY di sepan-

jang tahun 2018 dan membahas 

langkah di tahun 2019 akan 

diadakan di wisma Oplosh 

Kaliurang pada tanggal 10-12 

Desember 2018.  

 

Sebelum kegiatan tersebut, 

Rapat Akhir Tahun 

welcoming 

party sebagai 

salah satu 

gerbang atau 

tempat 

penjangkauan.  
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Workshop ini bertujuan 

untuk menjangkau dan 

memperkenalkan MC 

ministry kepada teman-

teman baru serta ingin 

memperlengkapi anggota 

ministry dalam hal public 

speaking dan persiapan 

materi MC sesuai dengan 

kegiatan dan suasana 

secara khusus di JOY 

Fellowship Meeting (JFM) 

setiap minggunya.  

 

Workshop MC “Speak Your Mind” 
Kegiatan ini bertujuan untuk 

menjangkau dan memperke-

nalkan MC ministry kepada 

teman-teman baru serta 

ingin memperlengkapi ang-

gota ministry dalam hal pub-

lic speaking dan persiapan 

materi MC sesuai dengan 

kegiatan dan suasana 

secara khusus di JOY Fel-

lowship Meeting (JFM) se-

tiap minggunya.  

Kerinduan untuk mengada-

kan workshop ini disambut 

baik oleh dua orang alumni 

JOY yang saat ini bekerja 

sebagai announcer di 

Sasando FM, kaka Stevan-

ny Pattipeilohy dan kak Jere 

Mendrofa. Mereka berdua-

pun bersedia menjadi pema-

teri untuk berbagi ilmu dan 

pengalaman mereka di 

workshop MC ini.  

Workshop yang berjudul 

“Speak Your Mind” ini akan 

diadakan pada hari Sabtu, 

tanggal 24 November di 

student center JOY jam 10 

pagi sampai selesai dengan 

melibatkan anggota inti MC 

ministry: Rista, Arni dan 

Adel dalam persiapannya.  

Bersyukur untuk kesediaan 

Kak Stevanny dan Kak Jere 

sebagai facilitator dalam 

workshop ini.  

Bersyukur untuk 

19 orang yang 

hadir sebagai pe-

serta. 

Terima kasih untuk 

kakak-kakak Alum-

ni yang men-

dukung acara 

workshop ini. Tu-

han berkati. 

[Agnes] 

 

MC Ministry & para Facilitator 

Kak Stevanny & Kak Jere 

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

Pokok Doa JOY (Nov - Des 2018) : 

 Bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama bulan oktober yang lalu melalui kecukupan 

operasional dan dana staff . 

 Doakan untuk JOY Night tanggal 7 Des 2018 mendatang, secara khusus untuk menantang orang menerima 

Kristus melalui konsep pesta Matius agar Tuhan beri hikmat dalam segala persiapan juga untuk kebutuhan 

dana sebesar 10. 370.000  

 Doakan untuk persiapan rapat akhir tahun para pekera JOY yang akan diadakan pada tanggal 10-12 Des 2018 

agar berjalan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan 

 Doakan untuk persiapan General Retreat tanggal 22-25 Jan 2019 mendatang terutama untuk Pak Son sebagai 

pembicara agar diberi hikmat dalam segala kesibukan pindahan rumah dan kesibukan pelayanan OMF. 

Doakan untuk kebutuhan keuangan sebesar 31.700.000  



 
Dana Operasional 

Bank Mandiri 

an. Godlief Poeh 

137.0004.980.468 

 

Bank BCA 

an. Sopar Bonggas Hutapea 

037.388.1101 

 

MANAGEMENT DEPARTMENT 

Persekutuan JOY mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan dari para kakak alumni maupun pen-

dukung sehingga kebutuhan bulan Oktober baik dana operasional maupun dana staff dapat terpenuhi.  

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan November baik dana operasional maupun dana staff adalah 

sebesar Rp 42.238.000,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 18.013.000,- dan dana staff sebesar Rp 

24.225.000,-. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Oktober. Untuk infor-

masi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/ ,-. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Oktober. Untuk in-

formasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/ [Wuri] 

Daftar Rekening JOY 
Dana Staff 

Bank BCA 

an. Barkah Krisdiono 

126.040.3580 

BNI an Gina Marna Klopfleisch 

0717674852 

 

Bank BRI 

an. Sopar Bonggas Hutapea 

0987.010.143.06537 

 

More Info  : www.joyindonesia.org || Jl. Mancasan Kidul  Gang Wiroto no.189E - Depok Sleman DIY  || Telp : (0274) 2802035 

http://joyindonesia.org/management/
http://joyindonesia.org/management/

