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Sungguh selalu bersyukur untuk dukungan yang diberikan

kepada persekutuan JOY baik dalam doa dan

dana.Dukungan yang diberikan sangat menguatkan dan

menghibur kami para pekerja, dengan dukungan yang

diberikan kami merasa tidak berjuang sendirian. 

Lewat KBS bulan Oktober ini kami berikan beberapa info

tentang JOY. Semoga dengan membaca KBS ini

kerinduan teman-teman terhadap JOY dapat sedikit

terobati. Sekali lagi terimakasih untuk dukungannya.

Tuhan memberkati kita semua
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JOY night 2020, untuk merayakan natal akan

diadakan pada tanggal 11 Desember. Karena

masih dalam masa pandemi, perayaan natal

kali ini juga tidak akan menggundang banyak

orang. Hanya 30 orang saja yang akan

diundang sesuai dengan kebijaksanaan

pemerintah setempat.  

Tema yang diambil adalah welcome to the

family. Perikop diambil dari Efesus 2:11-21.

Kelahiran Kristus menyatukan manusia

dengan Allah, sekaligus menjadikan kita

menjadi bagian dalam keluarga Allah dengan

orang percaya lainnya. Sebagai bagian dalam

keluarga Allah, sesama orang percaya akan

saling membangun.

Pembicaranya adalah Mas Irawan. Berkaitan

dengan tema yang diusung, JOY Night kali ini,

fokus mengundang teman-teman baru yang

selama masa pandemi ini bergabung di JOY.

Sebagian besar teman-teman baru masih

belum ada di Jogja karena masih kuliah

online. Setelah didata ada 7 orang teman baru

yang sudah ada di Jogja, jadi kita fokus untuk

mengundang 7 orang tersebut.

Konsep acara akan dibuat lebih untuk

keakraban, sehingga teman-teman baru dapat

merasakan JOY sebagai rumah mereka. Acara

akan diselipi dengan permainan sederhana.  

Anggaran yang dibutuhkan untuk JOY night

kali ini adalah 1.793.000. Anggaran yang paling

besar di bagian konsumsi, kita berencana

untuk memberikan nasi kotak kepada 30

orang yang datang.

Untuk teman-teman di luar 30 orang tersebut

dan teman-teman alumni yang ingin

menyaksikan JOY Night, kami mengundang

untuk bergabung lewat IG Live di hari H.

Mohon Dukungannya untuk segala persiapan

dan kecukupan dananya. 

JOY night 2020

Di tu l i s  o leh  Glo

Kebutuhan Staf

Sampai saat ini, jumlah pekerja yang

melayani di persekutuan JOY Fellowship

adalah sebanyak 6 orang  (5 staf dan 1

karyawan) dengan pembagian sebagai

berikut:

Bagian Management : Roby Gilbert

Tampubolon (karyawan) & Oya Citra

Bagian CMD :

 1. CM Blok O - Oya Citra 

 2. CM Babarsari - Gloria Priska

 3. CM UKDW - Ria Alfrida

 4. CG Master - Riana Dwi Jayanti

Bagian Konseling : Riana Dwi Jayanti

Bagian Media & Alumni : Diljerti Panggalo .

Tahun depan Ria dan Geti selesai kontrak.

Masih belum dapat dipastikan apakah Ria

dan Geti akan memperpanjang kontrak atau

tidak. Robi juga selesai kontrak tahun depan

bulan Oktober.

Per tanggal 15 Oktober kemarin, JOY

Fellowship sudah mempublikasikan iklan di

Instagram untuk JOY-ers yang sekiranya

tertarik dan terpanggil untuk melayani

sebagai full-time staff. Adapun posisi staff

yang dibuka pada lowongan ini yaitu sebagai

full-time di bagian Campus Ministry

Department (CMD) dan Human Resource

Department (HRD). Untuk periode

penerimaan staf kali ini ditutup sampai

tanggal 14 Desember.

 

Keberadaan staf sangat dibutuhkan dalam

pelayanan persekutuan JOY. Tolong doakan

agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang

terpanggil untuk melayani sebagai full - time

staff di persekutuan JOY Fellowship kita ini.

Jika membutuhkan informasi berkaitan

dengan pendaftaran calon staf silahkan

hubungi riana.

Di tu l i s  o leh  Riana



Berkaitan dengan situasi saat ini, yang

belum memungkinkan pertemuan besar

sebagai pengganti JFM akan ada JFM yang

dibuat  lebih sederhana dari JFM biasanya.

Model JFM akan seperti THPM. Akan dicoba

JFM ini satu bulan sekali. Rencananya akan

dimulai bulan November mendatang.

Diadakan tanggal 13 November jam 18.30 di

SC, dengan jumlah maksimal 30 orang.

Teman-teman yang mau bergabung bisa

mendaftar terlebih dahulu untuk ikut.   

 Tema JFM November adalah Be Brave,

yang membawa firman adalah Riana.

Untuk mengobati kerinduan teman-teman

JOYer, JFM untuk saat ini akan di

tayangkan melalui live ig.

Berdasarkan keputusan dalam rapat board

beberapa waktu lalu terkait kondisi kedua

mobil JOY (kijang dan AVP) diputuskan

untuk menjual kedua mobil tersebut dan

membeli mobil yang baru. Saat ini mobil

kijang dan APV sedang dalam proses untuk

dijual. 

Berkaitan dengan mobil, juga ada rencana

untuk membuat kanopi untuk mobil.

Cell Group masih dilaksanakan secara

online, tetapi kadangkala dilakukan secara

offline. 

Kegiatan ministry dioffkan sementara

Sekian info warnasari JOY saat ini, Terikasih

buat teman-teman semua yang terus

mendukung pelayanan JOY. Salam JOY Spirit

Bersyukur ada 19 teman baru yang Tuhan

kirimkan selama pandemi ini. Doakan

untuk proses follow upnya.

Bersyukur untuk kecukupan finansial yang

Tuhan berikan sampai saat ini. 

Doakan untuk kebutuhan dana

operasional dan dana staf bulan

November

Doakan untuk kebutuhan staf baru .

Doakan untuk hikmat dalam

menentukan langkah-langkah pelayanan

JOY  di masa depan 

Doakan untuk kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan di bulan November (CG

online, JFM, tanggal 13 November)

Doakan untuk persiapan JOY night

tanggal 11 Desember 2020, 

Doakan agar Joyers terus setia dalam

relasi dengan Tuhan melalui quiet time

Doakan untuk rencana-rencana di

manajemen (penjualan mobil dan

pembuatan kanopi). Doakan untuk

kebutuhan biayanya

JOY Warnasari Pokok Doa JOY

Di tu l i s  o leh  Get i



Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, lewat doa dan dana

sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff,  bulan September kemarin dapat terpenuhi. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Oktober baik dana operasional maupun dana staff

adalah sebesar Rp,22.400.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp, Rp,7.500,000

dan dana staff sebesar Rp 14.900.000,-. Kebutuhan dana staff lebih kecil dibandingkan dengan

bulan sebelumnya dikarenakan Presti telah menyelesaikan pelayanannya sebagai staff.

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan

September. Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di

http://joyindonesia.org/management/

management Department
Di tu l i s  o leh  T im  Mana jemen

Terimakasih untuk semua alumni yang sudah dengan setia mendukung persekutuan JOY dalam dana

maupun doa. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya.

Berikut nama-nama alumni dan pendukung yang mendukung sepanjang bulan September (Per 30

September), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.

Terimakasih kepada:  Alumni Balikpapan, Asian Mission, Bang Hary, Bang Herbert, Bang Jimmy, Bang

Josua, Bang Lambok, Bang Leo dan Keluarga, Bang Rey, Bang Tarigan, Bang Nuan & Keluarga, Buk Lyd,

Gereja Korea, Kak Agi, Kak Anita Adeline, Kak Artha, Kak Ayu, Kak Beatrix, Kak Bernat & Kak Shinta, Kak

Betty Noveria, Kak Boby, Kak Ching2, Kak Christian Flare, Kak Dian Istika, Kak Emon, Kak Fifin, Kak Gius,

Kak Godlif, Kak Lala, Kak Lenny Pinoa, Kak Lia Torry,  Kak Magxi, Kak Nancy, Kak Othie, Kak Rany, Kak

Richard, Kak Sien, Kak Tinnong, Kak Tiur,  Kak Vika, Kak Vony, Kak Wenef, Kak Wuri, Kak Yanto, Kak Yesti,

Ko Sudiman & Ci Inda, Mas Anto, Mas Ario & Kak Vera,Mas Bagus & Mba Iput, Mas Budhi & Kak Yosie, Mas

Donny dan Keluarga, Mas Gugun,   Mas Sigit & Kak Rona, Mba Deni & Mas Ir, Mr. Lee, NN, NN, NN, NN, NN,

NN, Sarengeui Oppa. 


