
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.  

event ini. Panitia menyediakan fasilitas bus 

jemputan dari student center menuju tempat 

acara bagi JOYers yang akan menghadiri event 

ini. 

Pada hari Kamis tgl 26 Juli, dipagi hari 

akan diadakan doa pengutusan bagi staf senior 

JOY [Sopar, Gina dan Riana] akan berangkat 

sopre harinya menuju Jakarta dan stay sema-

lam ditempat alumni JOY, saudara kita Wens 

Bolung yang kemudian Jumat pagi akan melan-

jutkan penerbangan ke Seoul-Korea Selatan 

dan akan transit di Kuala Lumpur. Kami sangat 

bersyukur atas Visa yang sudah kami peroleh 

dari kedutaan Korea Selatan yang penguru-

sannya sangat dibantu oleh Mr.Lee [board 

JOY] dan mbak Esther [staf kantor mr. Lee]. 

Kami akan berada di sana selama dua minggu 

lebih. Kami berterima kasih sekali kepada pak 

Son yang sudah menata jadwal kami selama 

kunjungan ini. Kegiatan utama yang akan kami 

ikuti adalah konferensi JOY internasional di-

mana kami akan sharing dan mempresentasi-

kan tentang pelayanan JOY Indonesia. Setelah 

itu minggu berikutnya kami akan mengikuti 

acara Mission Korea 2018. Kami juga sangat 

bersyukur atas semua dukungan dana dan doa 

dari para sahabat alumni kepada tim kami ini. 

Tolong berdoa untuk kesehatan kami agar 

tetap fit selama mengikuti setiap acara terse-

but. 

Demikian dulu para sahabat info yang bisa 

kami bagikan, di edisi mendatang kami akan 

menceritakan kisah perjalanan pelayanan kami 

ini. 

 

Up-date seputar JOY 
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kabar  
bagi sahabat 

Salam sejahterah buat para sahabat dan ke-

luarga besar JOY dimanapun saat ini berada, 

kiranya Rahmat dan kasih-NYA tetap melimpah 

dalam hidup kita selalu.  

Jogja masih terasa lebih dingin dari biasanya 

khususnya 

dimalam 

hari, semen-

tara hujan 

juga belum 

begitu sering 

mengguyur 

kota gudeg 

ini. Tetapi ke-

hangatan Fel-

lowship time 

dalam perseku-

tuan kita 

maseh terasa 

meskipun ada 

mahasiswa 

yang belum 

balik dari libu-

ran mereka 

sedangkan 

beberapa teman JOYers ada yang baru mulai li-

bur. 

Dalam bulan Juli ini  pekerja dan leader yang 

terlibat panitia acara Saranghaeyo Jogja sudah 

sangat intens bertemu. Pertemuan persiapan un-

tuk para konselor dalam acara Saranghaeyo Jogja 

dilakukan di Student Center JOY, karena koordi-

nator untuk tim konselor adalah dari JOY yakni 

Presty [pekerja JOY] . Kami berharap agar semua 

JOYers juga ikut serta berpartisipasi meramaikan 

 

Persiapan 

tim kon-
selor untuk 

acara 

Sarang-

haeyo Jogja 



Berita MANAGEMENT  

H A L A M A N  — 2  

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

Hallo para kakak alumni, apa kabarnya? 

Persekutuan JOY mengucapkan terima kasih 

untuk setiap dukungan dari para kakak alumni 

maupun pendukung sehingga kebutuhan bulan 

Juni baik dana operasional maupun dana staff 

dapat terpenuhi. Beryukur pada bulan Juni ke-

marin persekutuan JOY dapat membeli asset 

berupa gitar untuk mendukung pelayanan teman

-teman music ministry. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan 

Juli baik dana operasional maupun dana staff 

adalah sebesar Rp 39.918.000,- dengan pem-

bagian dana operasional sebesar Rp 14.693.000,- 

dan dana staff sebesar Rp 24.625.000,-. Total 

dana staff pada bulan Juli lebih besar daripada 

bulan sebelumnya dikarenakan adanya 2 anggota 

pekerja baru yang masuk yaitu Kak Gina dan 

Kak Geti. 

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan 

operasional dan dana staff untuk bulan Juni. Un-

tuk informasi rinci dan Lapo-

ran Keuangan, dapat dilihat di 

http://joyindonesia.org/ 

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 dan pendukung 

yang mendukung sepanjang bulan Juni (Per 30 

Juni), bagi yang belum tercantum namanya, 

mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Flo, Kak Tasia, 

Bang Jimmy, Kak Gina, Mas Ario, Kak Vera, 

Mbak Iput, Kak Beatrix, Kak Ayu, Kak Rini, Mas 

Budhi, Kak Godlif, Kak Richard, Kak Novi, Kak 

Chacha, Kak San, Kak Beny, Kak Meti, Kak 

Noel, Kak Sinta, Kak Rini, Kak Nancy, Kak 

Amos, Kak Artha, Kak Harry, Kak Rona, Mas 

Sigit, Kak Paul, Kak Helty, Kak Chey, Kak Vidri, 

Kak Lambok, Kak Juniati, Kak Esen, Kak Fensy, 

Kak Lenny, Kak Oland, Ibu Lydia, Sarangeui 

Oppa, NN, NN, NN, NN, NN, NN.  

 

Dana  

Operasional  

selama bulan 

Mei 2018 

 

 
Dana Staff 

Mei 2018 
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Berita CELL GROUP 
Sebagai persekutuan mahasiswa setiap 

aktivitas berpusat pada kegiatan yang meli-

batkan mahasiwa. Tentunya yang meramai-

kan suasana di JOY adalah para mahasiswa 

yang menjadi anggota di JOY. Saat ini banyak 

mahasiswa yang sudah libur, beberapa  sudah 

kembali ke kampung halamannya. Namun 

masih ada beberapa masih di Jogja karena 

akan KKN,  sedang mengerjakan skripsi dan 

juga karena alasan lainnya. 

Menyikapi situasi ini, Persekutuan JOY 

sebelumnya sudah mendata JOYer yang akan 

pulang untuk menyiapkan pelayanan selanjut-

nya saat liburan. Selama liburan ini ada be-

berapa CG yang digabungkan karena ada 

anggota yang pulang. D ranch Babarsari ada 

CG alfian dan Ola yang bergabung, sedang-

kan CG Yosua tidak, karena masih ada ban-

yak anggota dan tim inti. Di Ranc UKDW 

CG Dwi dan Oni digabungkan, 

sedangkan CG Eni bergabung 

dengan Cg Ria. Di Ranch Blok 

O mulai bergabung akhir bulan 

Juli karena mereka belum libur. 

Selain itu, JOYer tetap menjadi-

kan Student Center sebagai 

tempat bertemu , melakukan 

CG di Student Center, ber-

gantian menjaga dan member-

sihkan Student Center . Joyer 

juga mengunjungi beberapa 

teman mereka yang sedang 

KKN. Bersyukur ini menjadi 

kesempatan bagi mereka untuk 

saling mengenal dan fellowship 

bersama selama liburan. 

Pada hari Rabu tanggal 8 Juli, 

CG Dwi -Oni dan Coach Riana 

mengadakan kunjungan KKN di Kulon Progo. 

Mereka menggunakan acara Cg-nya dalam 

bentuk kunjungan KKN. Bersyukur teman-

teman bisa menikmati persekutuan bersama 

dan saling mendukung dalam acara tersebut. 

Demikian berita dari campus ministry 

departement. Terus doakan biar CG terus 

dipakai menjadi tempat di mana setiap orang 

di dalamnya boleh mengenal dan mengalami 

Kristus secara pribadi dalam hidup mereka. 

Cell Group 

blok-O se-

dang sharing 

time di SC 

K A B A R  B A G I  S A H A B A T  
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Berita MASS MEETING  

Friday Meeting di bulan Juli ini cukup 

bervariasi tema dan suasananya. Di minggu 

pertama, Cell group –cell group menggelar 

fundraising. Beberapa Cell group 

digabungkan dan menjual berbagai aneka 

makanan dan minuman. Keuntungan dari 

penjualan tersebut dimasukkan ke Yellow 

Box untuk dana operasional JOY. Di minggu 

selanjutnya, pada JFM tanggal 13, suasana 

Wisma Imanuel dibuka dengan mengusung 

nuansa Cafe. Dengan dekor lampu kerlap-

kerlip dari Equipment ministry, teman-teman 

Fellowship menyajikan berbagai makanan dan 

minuman seperti Ice tea, Ice Coffee, Orange 

Squash dan Vietnam Drip. Sambil ditemani 

oleh penampilan dari tim musik dan choir 

a.k.a. JOS a.k.a GAC cabang seturan, para 

JOYer bisa memesan minuman yang 

disenanginya. Meskipun di minggu ini belum 

ada New Comer yang bergabung, bersyukur 

ada alumni Bang Ari Ginting yang bergabung 

dalam kemeriahan acara Friday Meeting. 

Pelayanan di minggu ke tiga juga diisi oleh 

para Staf, dalam rangka mengutus teman-

teman dari Mission Korea Team 2018 (Bang 

Sopar, Kak Gina dan Mbak Riana) yang akan 

berangkat minggu berikutnya. Para pekerja 

menyanyikan lagu berbahasa Korea, ditambah 

beberapa lagu dan tarian lainnya. Di 

kesempatan J-Friday Meeting 

kali ini, Putri Situmorang – 

leader Equipment Ministry 

mengajak salah satu 

temannya, Natalia Natako, 

untuk datang sebagai New 

Comer. Lewat testimoninya, 

Natalia merasa sangat 

disambut seperti oleh 

keluarga. Bahkan dia juga 

sudah mulai bergabung di CG 

Babarsari minggu berikutnya. 

Terus doakan Natalia supaya 

dia bisa betul-betul menjadi 

bagian dari keluarga JOY dan terus 

bertumbuh lewat persekutuan ini. Doakan 

juga para JOYer juga terus punya semangat 

menjangkau teman-teman mereka. 

Di minggu terakhir bulan Juli, J-Friday 

Meeting dialihkan ke GBI Aletheia. Tanggal 

26-27 Juli, JOY bersama beberapa lembaga 

persekutuan dan gereja mengadakan KKR/

Ibadah Penyegaran Iman Anak Muda yang 

dinamakan “Saranghaeyo JOGJA”. Panitia yang 

terlibat di acara ini bersama dengan JOY 

antara lain LPMI, GBI ALETHEIA,  JBC UGM,  

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

 

 

 

 

Penyambutan 

bang Ari 

Ginting 

[alumni] di JFM 

Pekerja JOY bergaya sehabis JFM 
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UKRIM,  NAVIGATOR , PERKANTAS, GGBI . 

Acara ini diinisiasi oleh Gereja Sooyeongro dari 

Korea. Teman-teman dari Korea ini berharap 

bahwa lewat kegiatan ini, persekutuan-

persekutuan dan gereja-gereja bisa lebih 

menjangkau anak muda di kota Jogja.  Selama 2 

hari, sebanyak 150 orang Korea akan mengisi 

berbagai macam penampilan, seperti choir 

anak, sand art, nanta dan samulnori.  Beberapa 

penampilan dari tim Indonesia pun akan ada. 

Lewat acara kebudayaan ini, diharapkan 

menjadi daya tarik bagi para mahasiswa untuk 

datang. Setelah itu akan ada Ibadah yang akan 

diisi khotbah oleh Pastor Lee Gyu Hyun. Hari 

pertama, dengan tema perubahan hidup, 

Berita HRD 
Dikarenakan libur semester mahasiswa 

yang cukup panjang, maka kelas pelatihan 

reguler baru akan dibuka lagi pada bulan Okto-

ber. Dan di bulan Agustus, HRD akan men-

gadakan pelatihan weekend, tanggal 21 dan 25 

Agustus. Kelas-kelas yang dibuka adalah 104 

(Knowing Yourself) dengan pengajar mbak 

Riana,    kelas 205 (Study Habit Advance) den-

gan pengajar kak Gina, dan kelas 301B (How 

To Lead A Group Bible Study) dengan pengajar 

bang Sopar. Sangat berharap JOYers yang ada di 

Jogja antusias untuk mengikuti kelas-kelas pelati-

han ini. 

Selama bulan Juli, HRD memulai project ber-

sama kak Gina untuk membuat core compe-

tency dan curriculum. Project ini akan diker-

jakan selama kurang lebih 4 bulan ke depan. 

Adapun tim dalam project ini adalah kak 

Gina, Presti, Agnes, Astri, Wuri, Alfian, Ola 

dan Vera. Selama bulan Juli sampai bulan 

September tim ini akan melakukan FGD 

(Fokus Group Discussion) dan survey ter-

hadap staff, leaders, core members, joyers 

dan juga alumni.  

Hari Jumat, tgl. 13 Juli, Geti sudah resmi 

bergabung sebagai asisten staf di CMD, dan 

secara khusus akan menjadi coach di CG 

Alfian dan menggantikan Agnes untuk men-

dampingi teman-teman di Fellowship minis-

try. Pelatihan Geti sebagai asisten staf dimu-

lai tgl. 16 Juli. Kebutuhan akan staf baru 

masih sangat dibutuhkan, terutama staf co-

wok untuk bisa mendampingi teman-teman 

cowok. Tolong terus doakan supaya Allah mene-

guhkan teman-teman yang saat ini mungkin se-

dang menggumulkan untuk panggilannya melayani 

mahasiswa. Terima kasih. 

mahasiswa akan ditantang untuk mengalami 

perubahan hidup dan mengikut Yesus  seperti 

Zakheus si pemungut cukai. Hari kedua Pastor 

Lee akan bebricara banyak tentang Yesus sebagai 

sumber Air Hidup. Harapannya banyak dari para 

mahasiswa yang datang merespon tantangan ini. 

Doakan kelancaran kegiatan ini proses follow up 

selanjutnya. Supaya para pekerja dan panitia 

diberikan hikmat oleh Allah untuk mendampingi 

para mahasiswa di Jogja. GBUs. 

lanjutan berita MASS MEETING 
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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 JOY yang masih di 

Jogja [tidak pulang kampung] tetap bersemangat 

untuk terlibat aktif di setiap kegiatan JOY selama 

masa liburan kuliah ini. Dan doakan JOYers yang 

sedang liburan agar mereka tetap setia melaku-

kan saat teduh dan jadi berkat bagi keluarga dis-

ana. 

 

4] doakan untuk kesempatan melakukan penjang-

kauan calon mahasiswa baru yang sedang mencari 

kampus untuk kuliah di Jogja. 

  

5] 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 

 

6] doakan kesehatan pekerja JOY dan di beri 

Tuhan hikmat agar dimampukan menjalankan 

pelayanan dengan baik.  

 

 

 POKOK DOA NEXT EVENT JOY  

 

A] Doakan untuk Rencana Core Member Camp 

yang akan diadakan pada 18-19 Agustus nanti. 

Doakan Presty dan Astry yang akan mengkoor-

dinir event ini. 

 

B] doakan untuk rencana ibadah penyegaran 

iman mahasiswa dan anak muda dijogja 

[Saranghaeyo Jogja] yang akan dilaksanakan  

pada tanggal 26 & 27 bulan juli mendatang agar 

sungguh-sungguh menjadi kesempatan kita 

bekerja sama dengan lembaga lain dalam men-

jangkau mahasiswa dan pemuda di Jogja  

  

C] Doakan Rencana Staf senior akan berangkat 

ke Seoul—Korea Selatan akhir pada bulan Juli 

hingga pertengahan agustus mendatang guna 

menghadiri undangan dalam rangka HUT JOY 

Mission ke 60 dan seka-

ligus untuk menghadiri 

kegiatan mission Korea 

2018. 

 

D] doakan proses pen-

gurusan IMB untuk 

gedung pertemuan yang 

rencananya akan kita 

bangun di lokasi Student 

Center JOY. 

 

E] doakan pelatihan 

weekend yang akan 

diadakan pada tgl 21 dan 

25 Agust 2018, doakan 

peserta yang diundang 

dan pembicara dalam 

mempersiapkan materi, 

bang Sopar, kak Gina, 

dan kak Riana 

 

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 
 
BNI 0717674852  
a.n. Gina Marna Klopfleisch  
 
BCA 037.388.1101 
a.n. Sopar Bonggas Hutapea  
--(Rek Dana Operasional) 
 
BCA 126.040.3580 
a.n. Barkah Krisdiono  
--(Rek Dana Staf) 
 


