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Halo JOYers dan Sahabat JOY, apa kabar di bulan April ini? 

Semoga perayaan paskah menjadi kesempatan bagi kita untuk merayakan kar-

ya kasih karunia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 

Doa kami para pekerja JOY,  di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan dan ke-

hidupan pribadi maupun keluarga, kita terus diberi kepekaan oleh Allah yang 

berinisiatif menyapa kita melalui beragam cara termasuk melalui waktu 

berkualitas kita dengan-Nya yakni Quiet Time.  

Semoga Kasih Tuhan terus kita rasakan dan alami dalam hidup kita masing-

masing setiap hari.  

 

Salam satu Spirit, JOY Spirit , Jesus First Others Second You Third 

Full Time Workers of JOY 

JOY Fellowship Monthly Newsletter April 2019 
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[berdiri] Villy, Agnes, Gina, Megan, Gloria, Ria, Wuri 
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Setahun Perjalanan Iman 

 

Sebuah pertanyaan sebelum sharing firman di doa pagi 

hari ini, “Selama melayani sebagai pekerja pernah 

nggak kalian berpikir: aku ngapain yaa ada disini? Ke-

napa aku harus melayani si A atau si B dengan segala 

keunikannya?” Setelah memikirkannya beberapa menit 

saya menjawab, “Nggak!”  

Jawaban ini muncul karena alasan-alasan berikut. Per-

tama, karena saya paham betul saya sedang 

melakukan apa di sini. Butuh proses pemikiran yang 

cukup panjang untuk akhirnya memutuskan menjadi 

bagian dari pekerja full time di JOY.  

Bukan keputusan yang diambil berdasarkan ide sesaat, 

bukan juga keputusan yang didukung penuh oleh 

semua orang. Ini adalah ketetapan hati dan sebuah 

langkah iman yang tidak mudah tetapi saya merasa 

ada damai sejahtera di hati ketika dijalani. 

Alasan kedua karena selama saya melayani sebagai 

asisten staf di HRD dan MMD saya diarahkan dan 

dibimbing untuk menemukan fokus yang benar dalam 

melayani melalui pelatihan-pelatihan, mentoring, disku-

si dan juga refleksi pribadi saya bersama Tuhan.  

Ketika keluhan mulai muncul, saya ditegur melalui 

sharing firman di doa pagi. Ketika pikiran-pikiran aneh 

mulai singgah, saya diingatkan melalui proses mentor-

ing. Ketika merasa down dan sedih, saya dihibur me-

lalui cerita di pertemuan ministry. Ketika sedang marah 

dan jengkel, saya belajar untuk mengolah emosi dan 

menjadi lebih sabar. 

Awalnya saya pikir ketika saya melayani sebagai 

pekerja saya yang akan memberi, ternyata saya yang 

menerima, begitu banyak hal. Saya pikir saya akan 

mengajar saja, ternyata saya pun banyak belajar dari 

orang-orang yang saya damping.  

Belajar untuk mendelegasi tugas dengan leader-leader, 

belajar mengenal diri dari konflik-konflik yang hadir, 

belajar dari teman-teman baru yang setia, belajar 

berbagi dari kekurangan dan masih banyak lagi. Pen-

galaman-pengalaman ini yang menjadi alasan lain yang 

membuatku sangat bersyukur bisa melayani teman-

teman mahasiswa dengan segala keunikannya. 

Saya menyadari bahwa rekan pekerja dan teman-

teman yang saya layani tidak sempurna, saya juga tid-

ak sempurna dan dalam pelayanan bersama dalam 

waktu 1 tahun 3 bulan ini saya bersyukur bisa saling 

melengkapi, saling mendukung dan bertumbuh. Waktu-

waktu yang berharga disini membentuk saya untuk me-

layani dengan benar dan melayani dengan kasih. 

#Agnes 

 

Ini adalah ketetapan 

hati dan sebuah 

langkah iman yang 

tidak mudah tetapi 

saya merasa ada 

damai sejahtera di 

hati ketika dijalani. 



Update CG 

Saat ini di JOY ada 8 cell group dengan rincian sebagai beri-

kut: 3 CG di kampus UKDW, 3 CG di kampus Atma dan 2 CG 

di Blok O. Masing-masing CG dipimpin oleh seorang leader, 

ada 2 CG yang masih berjuang untuk kebutuhan tim inti, 2 

CG yang berada di Blok O itu masih belum memiliki tim inti. 

Ada beberapa orang yang sedang dipersiapkan untuk men-

jadi tim inti. Memang kebutuhan tim inti menjadi suatu pergu-

mulan dalam proses regenerasi di dalam CG. Tantangan 

yang terus ada di segala jaman selama adanya CG adalah 

regenerasi. Selain dua CG yang masih belum punya tim inti, 

pergumulan yang sama adalah pergantian leader, karena 

beberapa leader telah menyelesaikan pendadaran dalam 

bulan april ini, dan beberapa leader sedang berjuang me-

nyelesaikan skripsinya. Jadi pekerjaan rumah utama di CG 

saat ini adalah proses regenerasi. 

Hal yang juga menjadi pergumulan adalah kerinduan men-

jangkau mahasiswa baru secara khusus dari angkatan 2018. 

Memang ada beberapa anak baru yang bergabung, tetapi 

bukan dari angkatan 2018. Keberadaan anak baru, akan 

membantu dalam proses regenerasi dikemudian hari. Untuk 

itulah semangat untuk menjangkau terus menerus dibicara-

kan di dalam cell group. 

Di tengah perjuangan dan tantangan untuk terus berkomit-

men mengikuti CG, bersyukur untuk semangat teman-teman 

untuk mengikuti CG. Di tengah-tengah ujian tengah semester, 

acara CG dikemas lebih sederhana. Beberapa cell group 

mengadakan sharing dan doa bersama, di taman doa di satu 

gereja.  Bahan CG juga disesuaikan dengan kebutuhan mas-

ing-masing CG. Beberapa bahan yang dipakai antara lain: 

JOY spirit, penjangkauan, jangan eksklusif, nilai-nilai JOY 

dan receiving.  

Untuk memperlengkapi leader dan tim inti, para coach juga 

melakukan mentoring dengan leader dan tim inti. Bahan men-

toring juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Bahan mentoring antara lain: how to do bible study dan bela-

jar mengajar how to do QT.  how to do QT yang dulunya di-

ajarkan dalam bentuk tatap muka di kelas pelatihan, tahun ini 

diajarkan dalam bentuk mentoring oleh leader atau tim inti. 

Untuk itulah leader dan tim inti perlu dipersiapakan sehingga 

mereka dapat mengajar anggotanya untuk belajar QT 

Demikian laporan singkat seputar CG, terus doakan untuk 

proses regenerasi dan juga kerinduan untuk menjangkau 

mahasiswa baru 2018. Para alumni bisa ikut dalam gerakan 

ini dengan cara mendukung dalam doa dan juga dapat mem-

promosikan JOY kepada keponakan, saudara atau tetangga 

teman-teman yang kuliah di jogja untuk bergabung di JOY. 

Terimakasih, Tuhan memberkati. [Riana] 

CG Edwin 

CG Yosua 

CG Ester 



Angka 10 Penyertaan Tuhan 

Selama lebih dari 10 bulan melayani sebagai asisten 

staff di JOY, awal masuk saya dipercayakan mendampingi 

1 cell group (Alfian) dan 1 ministri (Fellowship). Saat ini 

saya dipercayakan 3 ministri (Fellowship, Equipment dan 

Publishing), banyak suka-duka yang saya alami saat men-

dampingi tetapi ketika melihat semuanya secara utuh, 

saya sadar bahwa Allah sedang membentuk saya lebih 

lagi. Sangat bersyukur ketika saya boleh kembali lagi ke 

JOY. Awal pelayanan, saya dalam masa adaptasi dengan 

segala perubahan yang ada di JOY. Tidak mudah untuk 

masuk dan mengakrabkan diri dengan teman-teman JOY-

er yang beda generasi, saya beberapa kali sempat menge-

luh kok seperti ini ya? Sudah mencoba tetapi belum ber-

hasil, ya mungkin saya belum beruntung dan momennya 

tidak tepat (itu yang saya pikirkan). Kadang juga saya 

kurang percaya dan takut, setelah ini akan seperti apa 

dan bagaimana. Tetapi dari semua yang saya pikirkan 

ternyata maksud Tuhan adalah menunggu. Saat sadar 

tentang hal itu saya mulai menikmati apa yang saya 

lakukan bukan lagi ketakutan akan kedepannya tetapi 

kebahagiaan untuk melihat apa yang akan Tuhan tunjuk-

kan setelah masa penantian yang ditetapkanNya. Saya 

teringat kalimat saat pertemuan leader terahir yang saya 

ikuti saat menjadi leader dulu “JOY adalah milik Tuhan, 

Tuhan bisa berbuat apa saja kepada JOY”. Kalimat ini 

yang menjadi kekuatan saya saat menanti jawaban Tu-

han. 

Saya bersyukur karena sangat dikuatkan ketika 

mengerjakan tugas-tugas pelatihan staff. Banyak hal yang 

saya pelajari, bagaimana menjadi seorang pelayan 

Kristus, melihat tantangan-tantangan yang akan dihadapi, 

bagaimana tetap tekun di dalam Tuhan ditengah kondisi 

yang tidak menyenangkan serta bagaimana saya secara 

pribadi melihat gambaran Tuhan dengan benar dan lebih 

dalam. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih ketika 

Tuhan mengirimkan orang-orang yang bersedia men-

doakan saya dan pelayanan saya di JOY. [Geti] 

Pelatihan Calon Staff 

Pelatihan calon staf dimulai sejak pertengahan januari 

2019, dalam masa trainning ini beberapa pelatihan dil-

akukan bersama ass.staff lainnya namum sempat ditunda 

beberapa waktu karena ada tambahan pekerja yang me-

masukan lamaran ke HRD dalam periode kali ini. 

Secara pribadi saya sebagai calon staf di Campus Ministry 

Departement (CMD) mulai bisa menyesuaikan diri dengan 

tugas dan tanggung jawab sebagai fulltime di JOY Fellow-

ship, sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan 

dukungan orang-orang disekitar termasuk orang-orang 

yang saya layani di cell group.  

Dalam masa pelatihan ini juga saya merasa sangat diper-

lengkapi untuk menjadi seorang staf yang benar-benar ber-

gantung pada kedaulatan Tuhan dan saya merasa pema-

haman tentang alkitab semakin diperdalam lagi. Beberapa 

alumni seperti Bang Renol dan Mas Barkah juga turut terli-

bat melatih.  

Menurut saya momen ini sangat cocok dengan fokus JOY 

tahun 2019 yaitu "teachable spirit", dengan demikian saya 

harus lebih semangat lagi membekali diri untuk mem-

berikan yang terbaik dalam pelayanan saya meskipun ha-

rus benar-benar mendorong diri sendiri untuk keluar dari 

zona nyaman saya secara pribadi. Untuk saat ini saya masih 

bergumul dan berjuang untuk me-manage waktu saya 

dengan baik dalam masa pelatihan dan pelayanan di Cell 

group. Mohon dukungan doa dari sahabat KBS dan teman-

teman semua agar saya terus semangat dalam proses 

pelatihan dan pelayanan di JOY dan terus mengandalkan 

Tuhan.[Ria] 



Kembali Lagi 

Halo…Perkenalkan 

nama saya Gloria 

Priska Matipanna, 

biasa dipanggil GLO. 

Saya berkuliah di Jog-

ja dari tahun 2009-

2014, dan saya ter-

gabung di JOY Fellow-

ship pada tahun 

2010 , aktif di CG Meti 

(Ranch Babarsari)  

dan Ministry Choir. Melalui persekutuan JOY , saya diben-

tuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebe-

lumnya. Saya banyak mendapatkan pengajaran akan 

mengasihi sesama dengan mencontoh kasih Tuhan Yesus 

Kristus tetapi tetap bisa menjadi pribadi yang excellent. 

Setelah lulus kuliah, saya ingin melanjutkan pelayanan 

saya menjadi staff pekerja di persekutuan JOY karena 

merasa terpanggil untuk melayani mahasiswa agar juga 

bisa merasakah perubahan dalam hidup mereka tentang 

Tuhan Yesus Kristus melalui Persekutuan JOY, namun 

kendala saat itu adalah orang tua saya yang sangat 

menentng keinginan saya untuk melanjutkan pelayanan. 

Kemudian saya melanjutkan hidup saya dengan bekerja 

di beberapa perusahaan selama kurang lebih 4 Tahun. 

Pada bulan November tahun lalu (2018) saya resign dari 

perusahaan tempat saya bekerja, dan disaat dimana saya 

sedang mencari pekerjaan yang lainnya, saya tidak senga-

ja melihat postingan instagram JOY Fellowship mengenai 

salah satu staff ( Ria ) yang sudah lulus diterima menjadi 

calon  staff. Disitu saya pun termotivasi kembali untuk 

kembali melayani di persekutuan JOY Fellowship. Setelah 

berdiskusi dengan kedua orang tua saya dan meyakinkan 

mereka akan pilihan saya ini, saya pun kemudian 

mendaftarkan diri dan mengikuti serangkaian proses 

penerimaan calon pekerja di persekutuan JOY Fellowship. 

Puji Tuhan pada tanggal 8 Maret 2019 saya secara resmi 

menjadi Assisten Staf dan membantu Kak Villy men-

dampingi  mahasiswa di Choir Ministry.  

Kembali ke Jogja sangat memberikan sukacita secara 

pribadi bagi saya, Jogja sudah seperti kampung halaman 

saya, yang saya pikir sudah saya sangat kenal, orang-

orangnya yang ramah dan kotanya yang aman dan biaya 

hidup yang cukup murah dengan berbagai cerita dari pa-

ra mahasiswa yang dulu kuliah di tempat ini. Banyak nos-

talgia yang pasti dirindukan ketika sudah keluar dari kota 

Jogja ini, lebih dari pada itu, di Jogjalah saya bergabung 

dengan persekutuan JOY Fellowship yang sudah menjadi 

rumah kedua saya, dan teman-teman CG maupun Minis-

try adalah saudara-saudara saya. Walaupun sudah cukup 

lama tidak pernah terhubung dengan persekutuan JOY 

Fellowship, namun saya sangat mengapresiasi para te-

man-teman staff yang selalu ramah dan terbuka dalam 

membantu saya untuk beradaptasi kembali di persekutu-

an ini.  

Saya pun tidak terlalu kesusahan dalam membaur dengan 

para mahasiswa karena para temna-teman staff selalu 

membantu dan mendukung saya. Saat ini saya juga se-

dang mengikuti pelatihan calon staff dan asisten staf.  

Tolong doakan saya agar tetap semangat dalam pela-

yanan di persekutuan JOY dan juga pelatihan staff  yang 

sedang saya ikuti saat ini. Terima Kasih. God bless us. 

Workers of JOY Fellowship (Jan-April 2019) 

Human Resources Dev Dept. Mass Meeting Dept. Campus Ministry Dept. Management Dept. 

Presti  Villy Riana Gina 

Gloria Agnes Gina Wuri (part time assistant) 

  Geti Ria   

  Megan Astry   

  *     

* Gloria assist in Choir, Presti in Dance Ministry     



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 Maret (Per 31 Maret), bagi yang 

belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Kak Lasmaida, Kak Shinta, Kak Rini, Kak Nico. Bang Rey, Mas Ario, Kak Lisye, Kak Anistemi, Mbak 

Iput, Kak Yosie, Kak Godlif, Mas Gugun, Kak Elda, Kak Alfian, Kak Meti, Kak Fifin, Kak Betty, Kak Nonsy, Kak Puri, Kak 

Wenef, Kak Inka, Kak Ibeth, Kak Artha, Kak Anton, Mas Sigit, Kak Harry, Bang Pajar, Kak Lia Torry, Kak Yesti, Kak Julis, 

Kak Daniel (Pak Lek), Kak Evan, Kak Medy, Kak Vidri, Kak Alfred, Kak Nobert, Kak Novita, Bu Lyd, Sarangeui Oppa, Ger-

eja Korea, NN, NN, NN, NN, NN, dan NN. 

Jl. Mancasan Kidul No. 189E, Gang 

Wiroto, Depok Sleman 
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MANAGEMENT DEPARTMENT 

Hallo para kakak alumni, apa kabarnya? 

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

sehingga kebutuhan dana operasional maupun dana staff pada bulan Maret kemarin dapat terpenuhi. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan April baik dana operasional maupun dana staff adalah sebe-

sar Rp 44.494.000,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 19.244.000,- dan dana staff sebesar Rp 

25.250.000,-. 

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

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

http://joyindonesia.org/management/


Daftar Rekening 

JOY 

 

Dana Operasional 
Bank Mandiri 
an. Riana Dwi 
Jayanti  137.001.614
9599  
 
Bank BCA 
an. Sopar Bonggas 
Hutapea 
037.388.1101 
 
BNI an Gina Marna 
Klopfleisch 
0717674852 
 
Bank BRI 
an. Sopar Bonggas 
Hutapea 
0987.010.143.06537 
 
Dana Staff 
Bank BCA 
an. Barkah Krisdiono 
126.040.3580 

Pokok Doa JOY (Mei) 

 Bersyukur untuk dukungan dari setiap alumni dan pendukung setiap bulan. Berdoa 

agar doa kamis pagi bisa terus berjalan untuk mendukung alumni dan pendukung dan 

menjadi kesempatan menjalin komunikasi dan saling mendoakan. 

 Bersyukur untuk pelaksanaan Board Meeting yang telah memutuskan dibentuknya 

yayasan baru, pengurusan tanah dan keberadaan board JOY pada tanggal 20 April di 

Jakarta. 

 Doakan agar fokus JOY di tahun ini untuk membangun teachable spirit, online ministry 

dan reach out dapat berjalan dengan baik. 

 Doakan agar workshop dan English Course yang diadakan bulan Mei bisa menjadi 

kesempatan membekali JOYer juga pintu gerbang untuk menjangkau mahasiswa 

sekarang. 

 Doakan agar JOYer dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, hidupnya 

berubah oleh karena Kristus dan akhirnya menjadi saksi terutama bagi teman-teman 

mahasiswa yang tidak percaya. 

#Gina 

 


