
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.  

lan Board telah melakukan wawancara dengan 

yang bersangkutan dan saudara Gina sudah 

menyetujui penunjukan dirinya sebagai direk-

tur JOY berikutnya dan sejauh ini tidak ada 

pernyataan keberatan atas suksesi ini. Adapun 

pengangkatan saudari Gina sebagai direktur 

JOY yang baru rencananya akan dilakukan 

pada waktu perayaan anniversary JOY yang ke 

26 pada bulan September yang akan datang. 

Saudara Gina sendiri akan resign dari peker-

jaannya saat ini dan segera aktif sebagai 

pekerja JOY lagi pada awal bulan Juli men-

datang.  

Awal bulan Mei mendatang, JOY akan 

mengadakan Mass Meeting Camp. Melalui 

acara ini kita berharap bisa memperbaharui 

semangat teman-teman untuk malakukan pe-

layanan diministry masing masing guna mendu-

kung keberlangsungan JOY Fellowship Meet-

ing yang kita selenggarakan setiap minggunya. 

Dalam minggu ini tepatnya hari rabu tgl 25 

april ini kami pekerja JOY akan melakukan 

rapat kwartal pekerja untuk mengevaluasi 

pelayanan yang telah dilakukan sejauh ini. 

Kami berharap melalui rapat ini kami bisa 

menjaga konsistensi pelaksanaan program-

program atau agenda pelayanan yang telah di 

rancang pada rapat akhir tahun yang lalu# 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah buat para sahabat JOY yang 

diberkati Tuhan. Kembali kami menyapa melalui 

newsletter Kabar Bagi Sahabat ini. Awal April 

kemaren JOY sudah merayakan Paskah. Puji Tu-

han semua kebutuhan Tuhan cukupkan dengan 

kemurahannya. Demikian juga dalam persia-

pannya, Tuhan yang menolong semua bisa dilaku-

kan dengan baik, walau di gladi bersih sempat 

tertunda mulai acaranya 

dikarenakan instalasi listrik 

PLN di gedung yang dipakai 

ada masalah dan harus 

menunggu pihak PLN 

membereskan dulu baru 

kita bisa mulai GR.  

Dikesempatan ini kami 

juga hendak menginforma-

sikan bahwa rapat board 

bulan maret yang lalu telah 

merekomendasikan saudari 

Gina untuk dipanggil seba-

gai calon Direktur JOY 

yang baru untuk menggan-

tikan kepeminpinan sau-

dara Sopar yang sudah menjabat sebagai direktur 

JOY lebih dari 6 tahun. Pak Son sebagai perwaki-

 

Persiapan 

seting per-

alatan dan 

dekorasi 

JOY Easter 
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Pelatihan periode pertama di kuartal I telah 

selesai dengan baik. Bersyukur untuk semangat 

JOYers belajar melalui kelas-kelas yang dibuka. 

Ada 8 orang yang lulus kelas 101 (orientasi JOY) 

dan telah diwisuda di JFM tgl. 13 April, 9 orang 

yang lulus kelas 102 (hidup baru), 5 orang yang 

lulus kelas 107 (how to do quiet time), 12 orang 

yang lulus kelas 202 (personal holiness), dan 6 

orang yang lulus kelas 308 (leadership series).  

Tanggal 10 April sampai 1 Mei mendatang 

akan berlangsung pelatihan periode II. Kelas-kelas 

yang dibuka adalah kelas 101 (orientasi JOY), 

kelas 103 (christian dating), kelas 202 (personal 

holiness), kelas ini kembali dibuka untuk me-

menuhi kebutuhan 

kelas pelatihan pilihan 

di kelas 200an bagi 

track leader. Selain 

tiga kelas yang disebut-

kan, juga dibuka kelas 

209 (Bible outline) dan 

kelas 301B (how to 

lead a group bible 

study).  Bersyukur 

untuk antusias JOYers 

yang semangat untuk 

terus terlibat aktif 

dalam pelatihan-

pelatihan yang dibuka. 

Pelatihan asisten 

staff telah berlangsung 

dimulai dari minggu 

pertama bulan April ini, dan akan terus berlanjut 

hingga bulan Mei. Doakan untuk kebutuhan 

pekerja yang baru (sangat berharap ada pekerja 

cowok yang akan menemani bang Sopar). 

Demikian sekilas info dari HRD. Tuhan member-

kati kita semua. 

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

 

 

 

 

Wisuda  

Kelas  

Personal  

Holiness 
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Berita CELL GROUP 
Hal yang terus menjadi perjuangan dalam 

pelayanan tahun demi tahun adalah proses 

regenerasi pemimpin. Kita bersama-sama 

menyadari bahwa seorang pemimpin sangat 

memegang peranan penting dalam sebuah 

cell group dan ministry. Hal yang 

mengembirakan adalah jika proses regenerasi 

itu berjalan dengan lancar, tanpa ada 

kekosongan leader. 

Bersyukur hari rabu tanggal 11 April 

2018, ada proses pergantian cg leader di cg 

Blok O. saat ini cell group di daerah blok o 

(cg yang sekitar kam-

pus STTA dan AMA 

YPK) ada 2 cell 

group, yaitu CG Her-

lin dan CG Gref. 

Pada hari itu Inda 

diangkat menjadi 

leader menggantikan 

Gref. Sedang Gref 

yang saat ini masih 

berjuang mengerjakan 

skripsinya diminta 

melayani sebagai 

leader di musik minis-

try. Hal ini dilakukan 

mengingat kebutuhan 

leader di musik ministry yang leader sebe-

lumnya sudah lama lulus dan ada kekosongan 

leader. Inda juga sudah menyelesaikan selu-

ruh track pelatihan leader dan memang su-

dah dipersiapkan untuk menggantikan Gref. 

Teman-teman cg sangat bersemangat 

dan mendukung Inda sebagai pemimpin 

mereka yang baru. Mereka juga bersu-

kacita bersama merayakan pemimpin baru 

mereka. Mereka hadir dan menyiapkan 

acara makan malam bersama di Student 

Center. Teman-teman CG bersama coach 

Astri, bersama mendoakan inda untuk me-

mulai pelayanannya di CG dan juga Gref di 

pelayanannya yang baru sebagai leader di 

musik ministry.  

Demikian sekilas info dari campus 

ministry departemen. Doakan untuk 

proses regenerasi di cell group yang lain-

nya, karena tahun ini juga ada beberapa 

leader yang akan lulus. Doakan untuk 

orang-orang yang telah dipersiapkan agar 

terus semangat mengikuti setiap proses 

yang ada. Tuhan memberkati kita semua. 

pergantian 

leader di 

Cell Group 

Gref  

-[blok-O] 

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  

Terimakasih untuk setiap dukungan dari 

para alumni dalam bentuk dana maupun doa 

untuk setiap kegiatan yang JOY lakukan. Dengan 

adanya event Easter yang diselenggarakan pada 

awal bulan April ini, kebutuhan dana operasional 

yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Seperti 

yang diketahui, pada akhir bulan Maret sampai 

dengan awal April, JOY sangat bergumul karena 

dana operasional yang ada belum bisa mencu-

kupi kebutuhan bulan tersebut sehingga harus 

meminjam dana taktis terlebih dahulu. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

April baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 41.141.500,- dengan pem-

bagian dana operasional sebesar Rp 22.316.500,- 

dan dana staff sebesar Rp 19.825.000,-. 

Realisasi anggaran kegiatan operasional un-

tuk bulan Maret 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 

Maret (Per 31 Maret), bagi yang belum tercan-

tum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Mas Sigit, Kak Rona, 

Kak Harry, Kak Paul, Mas Irawan, Kak Eva, Kak 

Eka, Kak Kristina, Kak Alfidelia, Kak Claudia, 

Kak David, Kak Melky, Kak Hengky, Kak Rini, 

Kak Tri, Kak Michael, Kak Chey, Kak Benny, 

Kak Betty, Kak Natalia, Kak Lenny, Kak Vidri-

ana, Kak Lambok, Kak Samuel, Kak Juniati, Kak 

Nonti, Kak Nonsy, Kak Dian, Kak Selly, Kak 

Ching2, Kak Bernat, Kak Shinta, Kak Rini, Mas 

Gugun, Mbak Iput, Kak Budhi, Kak Yoshie, Mas 

Ario, Kak Ayu, Mas Irawan, Kak Desy, Kak 

Beatrix, Kak Tasia, Bang Rinaldi, Kak Mahatma, 

Kak Artha, Kak Nitha, Mas Barkah, Kak Untung, 

Kak Stevanny, Kak Godlif, Kak Inka, Kak Rich-

ard, Kak Gina, Kak Yohanis, Kak Reymon, Kak 

Vonny, Kak Bernat, Kak Reni, Kak HEndra, Kak 

Yanto, Kak Amos, NN, NN, NN, NN. 

Dana  

Operasional  

selama bulan 

Maret 2018 

 

 
Dana Staff 

Maret 2018 
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Berita MASS MEETING  

Halo kakak alumni, Mengucap syukur 

karena hari jumat yang lalu tepatnya tgl 6 

April, kita bisa merayakan JOY Easter dengan 

suasana worship wave. Ada 

130 orang yang datang dan 16 

new comers. Suasana sangat 

meriah dan sangat bersyukur 

dengan semangat 9 ministry 

yang melayani.Terima kasih 

untuk dukungan doa dan dana 

dari kakak-kakak alumni semua. 

 

[Mass Meeting Camp] 

Pada tgl 5 – 6 Mei 2018 akan 

diadakan Mass Meeting Camp di Kali 

Boyong Camp, Jl. Raya Turi – Pakem 

KM 3, Candi bangun, Pakem, Sleman. Target 

peserta 70 orang dari anggota ministry dan 

anggota Cell Group yang belum bergabung di 

ministry .Tema Mass Meeting Camp kali ini 

adalah ―Refresh Your Passion‖. Mass Meeting 

Camp kali ini bertujuan untuk merefresh 

kembali semangat pelayanan di dalam minis-

try dan menjadi kesempatan untuk fellowship 

time antar anggota ministry. Acaranya yang 

akan dilakukan, diantaranya : talent show, 

BBQ, Outbound, games keakraban, dan 3 

sesi  yang akan menolong peserta untuk dise-

garkan lagi pelayanannya dan ditantang kem-

bali komitmennya.  

Total biaya kebutuhan yang diperlukan 

untuk Mass Meeting Camp adalah sebesar 

Rp. 11.737.000,-. 

Jika semua peserta membayar dengan 

kontribusi sebesar 80.000,- rupiah perorang 

dengan target pesarta 70 orang, maka jumlah 

dari kontribusi peserta menjadi Rp 

5,600,000,- dan JOY perlu mensubsidi satu 

orang sejumlah Rp 88,000,- 

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

 

 

 

Rangkaian 

acara JOY 

Easter 2018 

Lokasi tempat diadakan 

Mass Meeting Camp 
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Setiap event besar seperti JOY Easter 

kemaren, Multimedia Ministry biasanya 

menggunakan peralatan yang lebih banyak 

[lengkap] dari biasanya. Kebutuhan akan 

fasilitas ini kita dapatkan dari kemurahan 

hati alumni kita yakni bang Yermi yang 

bersedia meminjamkan falitas yang dia 

miliki berhubung sekarang dia punya usaha 

dibidang multimedia di kota Kudus. 

Kebetulan di JOY Easter kali ini bang 

Yermi tidak bisa datang untuk menghadiri 

Paskah JOY karena berhalangan, oleh 

karena itu kami harus menjemput 

peralatan tersebut ke kota Kudus dan juga 

mengembalikan-NYA setelah rangkaian 

paskah selesai. 

Beberapa hari setelah paskah, satu orang 

anggota Multimedia Alfian Rombe yang sudah 

lulus kuliah meninggalkan kota Jogja menuju 

tempat dimana dia akan bekerja nantinya, katanya 

sih mau kerja di Bali saja. Teman-teman 

multimedia mengantar Rombe ke bandara untuk 

sekedar say good bye. Terima kasih Rombe atas 

kebersamaan selama ini di Multimedia Ministry. 

Sebelum paskah, ada satu orang alumni 

Multimedia namanya Ba’i yang juga pernah jadi 

Lader Cell Group di Blok-O sudah lebih dulu 

meninggalkan Jogja dan sekarang ada di pulau 

timor sembari 

menunggu panggilan 

Tuhan di dunia profesi 

ataupun di pelayanan. 
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Berita ICT  [ Information Communication & Technology ] 

Akhirnya setelah lama tidak melakukan 

pertemuan setelah Vision meeting terakhir kami 

publishing ministry mengadakan pertemuan lagi. 

Selama beberapa minggu ini teman-teman hanya 

berkumnikasi via group sosial media untuk 

melakukan persiapan pelayanan rutin mingguan 

[membuat buletin], karena jadwal penanggung 

jawab memang sudah di tentukan jauh hari 

sebelumnya. Dipertemuan kemaren kami 

melakukan evaluasi dan sekaligus menyusun 

planning untuk beberapa minggu berikutnya. 

Kami juga berencana untuk melakukan pelatihan 

design grafis untuk meningkatkan skill masing-

masing crew publishing ministry. Kegiatan ini 

akan dilakukan setiap habis pertemuan ministry 

diweekend-weekend berikutnya. 

 

 

Crew 

3M@JOY 

Easter 
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Berdoa untuk JOY 

H A L A M A N — 7  

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 rencana Rapat Kwartal Staff untuk 

mengevaluasi pelayanan selama kwartal per-

tama ini, yang akan berlangsung hari Rabu tang-

gal  25 April  

  

C] Doakan untuk Rencana Mass Meeting 

Camp yang akan diada-

kan pada 5-6 Mei nanti, 

dan doakan Agnes dan 

Ocha yang akan meng-

koordinir kegiatan ini. 

 

D] Doakan Rencana Staf 

senior akan berangkat ke 

Seoul—Korea Selatan 

bulan Agustus men-

datang guna menghadiri 

undangan dalam rangka 

HUT JOY Mission ke 60 

dan sekaligus untuk 

menghadiri kegiatan mis-

sion Korea 2018. 

 

 

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) 


