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Halo JOYers dan Sahabat JOY, apa kabar di penghujung Juli ini?
Semoga hari pertama sekolah memberi kesegaran baru di Rumah, di lingkungan dan di kerjaan kakak-kakak alumni sekalian.
Doa kami para pekerja JOY, di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan dan kehidupan pribadi maupun keluarga, kita terus diberi kepekaan oleh Allah yang
berinisiatif menyapa kita melalui beragam cara termasuk melalui waktu
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berkualitas kita dengan-Nya yakni Quiet Time.
Semoga Kasih Tuhan terus kita rasakan dan alami dalam hidup kita masingmasing setiap hari.
Salam satu Spirit, JOY Spirit , Jesus First Others Second You Third
Full Time Workers of JOY

Foto Retreat Encounter 13-14 Juli 2019 (New Leaders, Staff, Alumni)
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Saat di SAAT

pelayanan dan kehidupan masing-masing sungguh menyegarkan buatku. Mensyukuri bahwa aku tidak berjuang
sendiri, banyak teman-temanku juga berjuang di ladang
yang Tuhan sediakan buat kami masing-masing.
Satu hal yang menarik di salah satu topik kuliah tentang
kedukaan, kami bahkan diberi kesempatan untuk saling
mengkonseling. Wah rasanya cukup melegakan karena
aku bisa menemukan bahwa saya belum selesai dengan
proses kedukaan atas meninggalnya sahabat saya setahun lalu. Rasanya lega bisa melewati proses itu. Bersyukur karena Allah sungguh terus bekerja memulihkan
saya. Allah tidak dan belum berhenti memproses setiap
kita, sampai kita masing-masing pulang ke rumah Bapa.
Walau kuliah cukup padat dan tugas presentasi juga
menunggu di minggu yang sama, aku sangat bersyukur
karena rasa-rasanya benar-benar retreat. Saya sungguh
menikmati proses 3 minggu di Malang ini.

Tahun 2012, aku menyelesaikan studi konselingku di
SAAT Malang dengan gelar MK (Magister Konseling).
Tahun lalu, aku mendapat informasi dari kampus, bahwa
Dikti mengeluarkan aturan baru bahwa gelar MK,
‘dilebur’ (aku agak susah mencari kata yang tepat)
menjadi MTh konsentrasi Konseling. Untuk itu para
lulusan MK, diberi kesempatan untuk mengikuti program
Mth konsentrasi konseling dengan menambah beberapa
SKS dan juga memperbaharui thesis, sesuai dengan
bobot MTh konsentrasi Konseling. Sebenarnya bagiku
gelar bukanlah masalah, tetapi aku pikir tidak ada
salahnya aku mengikuti program ini, karena bagiku
menjadi kesempatan untuk belajar lagi dan merefresh
diriku lagi.
Jumlah SKS yang harus aku ambil 15 dan Thesis dengan
bobot 6 SKS, jadi semua ada 21 SKS. Kuliah akan
diadakan dalam bentuk intesif, artinya akan dilakukan
dalam 2 minggu, kemudian tugas dikumpul lewat email.
Kuliah pertama bulan juli dan kuliah kedua di bulan januari
2020. Sedangkan untuk thesis diberi waktu 2 semester
untuk mengerjakannya.
Pertengahan juli kemarin aku mulai masuk kuliah. Aku
bersyukur karena pihak kampus mendukung para siswanya. Selama dua minggu, kami bisa menginap di kampus
dan untuk makan pun kami disediakan oleh pihak kampus.
Untuk kuliah selama 1 tahun ini pun kami tidak dipungut
biaya. Sungguh bersyukur untuk itu. Juga untuk kebutuhan transport dan biaya yang lain selama di Malang pun,
Tuhan cukupkan melalui beberapa teman yang mendukung. Aku sungguh bersyukur untuk itu. Dalam kesempatan inipun aku mengambil waktu cuti 6 hari untuk bisa
mengumpulkan bahan-bahan kuliah di perpustakaan
Hal lain yang paling aku syukuri selama 3 minggu adalah
kesempatan seperti di charge bateraiku. Aku diberi kesempatan untuk disegarkan oleh materi-materi dari dosen,
selain itu juga disegarkan dengan pertemuan dengan teman-teman berbagai angkatan. Saling sharing tentang

Doakan untuk proses ini, aku tahu ini akan sedikit rumit,
karena kalau dulu aku kuliah tanpa terlibat pelayanan,
sekarang aku terlibat pelayanan dan aku juga harus
menyelesaikan
tanggung
jawab kuliahku. Doakan agar
aku bisa membagi waktu
dengan baik di antara
keduanya
dan
bisa
menyelesaikan
thesisku
tepat waktu (aku memakai
yang lama hanya perlu direvisi dengan tambahan satu
bab teologi dan mengganti
dasar teori dengan sumbersumber yang lebih baru ).
Di pelayanan aku juga sangat bersyukur karena Tuhan
mempercayakan
orangorang untuk konseling, saya
belajar banyak dari setiap
proses konseling yang ada.
Lewat konseling pun Tuhan memberi kesempatan untuk
bertemu dengan orang di luar JOY bahkan bertemu
dengan orang dengan kepercayaan yang lain. Doakan
agar aku bisa berhikmat benar menyelesaikan tanggung
jawabku dengan baik.
Secara pribadi antara deg-degan apakah saya bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya dengan baik dan tepat waktu. Doakan juga agar di tengah kesibukan ini
kesehatanku tetap terjaga. Kemarin sepulang dari Malang,
hasil lab agak jelek, mungkin karena aku terlalu capek.
Doakan bair kesehatanku stabil dengan banyak tanggung
jawab yang harus aku seleaikan. Terimakasih untuk setiap
dukungan doa yang diberikan kepadaku. Tuhan Yesus
memberkati. [Riana]

dengan melibatkan pembina Mr.Lee dan juga Mr.Yoon

Yayasan JOY Cahaya Cakrawala
Mungkin kakak-kakak alumni masih ingat sharing saya
beberapa

waktu

lalu

terkait kebutuhan

membentuk

Yayasan JOY yang baru. Sejak 2009 sebenarnya sudah

(dari BOARD of JOY) beserta susunan pengurus dan
pengawas dari alumni Jogja agar mudah dalam pengurusan administrative a.l Mas Barkah, Mas Irawan, Mbak Indra Putri, Mbak Denny dan Mbak Riana

ada Yayasan JOY namun memang tidak

(mewakili Staff JOY).

aktif selama ini.

Nama Cahaya Cakrawala dikemukakan

Setelah beberapa pertimbangan terutama

oleh Pak Son berdasarkan Daniel 12:3

akan ketersediaan pengurus dan Pembina
yang aktif, diputuskan oleh rapat board

“Dan

untuk membuat Yayasan yang baru yang

bercahaya seperti cahaya cakrawala,

tentu saja tidak akan mungkin sama na-

dan yang telah menuntun banyak orang

manya dengan Yayasan JOY yang sebe-

kepada

lumnya. Melalui notaris Mustofa yang men-

bintang, tetap untuk selama-lamanya “

orang-orang

kebenaran

bijaksana akan

seperti

bintang-

gurus akta yayasan dan tanah JOY, akhirnya 11 Juli
kemarin, Yayasan dengan nama JOY Cahaya Cakrawala

Doakan agar urusan pembuatan Yayasan baru berjalan

didaftarkan ke pemerintah. Adapun susunan Yayasan

dengan lancer sampai urusan pembuatan rekening

sesuai rapat board 25 April 2019 lalu di Jakarta yakni

dsbnya. [Gina]

Pak Son sebagai pembicara akan mengupas Firman Tu-

JOY 27th Anniversary

han dari Efesus 2: 11-22,
Tahun ini JOY akan merayakan ulang tahun yang ke 27

Koordinator lapangan yang in charge untuk Anniversary

tahun, wah tak terasa JOY sebentar lagi akan berumur

kali ini adalah Neal, leader multimedia ministry, did-

27 tahun. Perayaan ulang tahun JOY rencananya akan

ampingi

Presti sebagai program direc-

mengusung konsep Worship

tornya.

Wave dengan tema “Access

PLEASE SAVE THE DATE OF JOY 27th ANNIVERSARY

To Father”

TH

banyak hal menjadikan religi-

SEPT 20 , 2019

usitas dan iman dianggap

6.30 PM TILL DROP

Dalam rangka industry 4.0,

kurang relevan untuk dunia
dewasa

ini,

itulah

latar

SPEAKER : PAK SON

belakang mengapa JOY 27th

akan

dilang-

sungkan pada tanggal 20
september 2019, tempatnya masih dalam pencarian.
Doakan

agar

segera
tempat

dengan harga yang tepat.

ma “Access to Father”, berasal dari kata Yunani “Prosagoge” yang terdapat dalam

Acaranya

menemukan

Anniversary mengusung te-

Efesus 2 : 18.

oleh

Sekian info seputar rencana
Anniversary JOY, sampai ketemu di info-info lainnya.
Salam JOY spirit . [Geti]

Laporan & Kesaksian Encounter 2019
Retreat encounter 2019 kali ini kembali diadakan di Bandungan tepatnya di Donghang Misi Center (rumah retreat
Mr Yoon). Bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan sehingga Retreat Encounter tanggal 13-14 Juli 2019 berjalan
dengan baik selama 2 hari. Total pengeluaran untuk
kegiatan ini adalah Rp. 2,865.900. Kami mengucapkan
terima kasih kepada kakak-kakak alumni JOY yang telah
mendukung secara khusus acara ini baik melalui dana
maupun daya.
Dalam rangkaian retreat encounter ini diisi dengan
delapan sesi, bersyukur untuk keterlibatan Kak Sigit,
Alumni Staff JOY dari Palangkaraya juga Bang Renol
Alumni Staff dari Jogja yang secara khusus datang untuk
memperlengkapi para peserta. Mereka menyempatkan
waktu terlibat dari hari Jumat malam ketika berangkat seusai Friday Meeting dari Jogja. Selain itu dari delapan sesi
dalam retreat ini juga diisi oleh Mbak Riana dan Kak Presti.
Selama dua hari, retreat ini menjadi kesempatan untuk
memperlengkapi calon leader dan menjadi moment pribadi

pertemuan dengan Allah sebelum memutuskan menjadi
pemimpin di persekutuan JOY, selain itu peserta juga
diberikan kesempatan untuk sharing dan menyampaikan
setiap perasaan yang muncul serta pergumulan masingmasing ketika melayani di JOY. Tidak lupa dalam retreat
encounter ini tetap mengajak teman-teman untuk memuji
dan memuliakan nama Tuhan melalui Praise and Worship
serta ibadah minggu bersama.
Bersyukur untuk setiap hati peserta encounter yang bersedia memberi diri mereka dan berkomitmen lebih untuk
melayani mahasiswa(i) di Persekutuan JOY. Ada 12 orang
yang menyatakan diri menjadi pemimpin rohani di
persekutuan JOY.
Sekali lagi, terima kasih untuk keterlibatan semua pihak
sehingga retreat encounter ini bisa menjadi langkah awal
bagi komitmen para leader di persekutuan JOY. Mohon
dukungan doa dari kakak-kakak alumni agar seluruh peserta encounter 2019 terus diberikan semangat yang
menyala-nyala dalam melayani Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal terkhusus dalam pelayanan teman-teman leader. [Ria]

Kesaksian Peserta Encounter
Natanail Aditia

Kesaksian – Ani Benu

Selama encounter saya mendapat
banyak hal dari setiap sesi yang
saya ikuti, mulai dari memperkenalkan saya ikut encounter, relasi
pribadi saya dengan Tuhan Yesus
hingga kesiapan saya dalam melayani sebagai seorang leader di JOY
tentunya. Beberapa hal tersebut
menjadi bekal saya dalam melayani
ketika saya menjadi leader di JOY,
dari setiap sesi saya selalu berefleksi bagaimana kesiapan melayani sebagai leader yang tentunya tidak ketinggalan juga
tenteang relasi saya kepada Tuhan Yesus setiap harinya.
Hal lain yang menarik selama encounter adalah bagaimana menghargai setiap pelayanan yang saya anggap selama ini hanya fomalitas saya sebagai tim inti tetapi saya
ditegur dengan materi yang mengatakan bahwa saya melayani bukan karena saya sebagai leader atau tim inti tetapi karena saya anak Tuhan. Begitu juga dengan keadaan
saya sebagai joyer dengan nilai JOY yang saya hidupi,
misi dan visi JOY yang saya perjuangkan, pola pikir saya
dalam pelayanan akhirnya berubah ketika saya betul-betul
menyadari bahwa saya berasal dari Kerajaan Sorga, saya
didunia hanya sementara tetapi dalam sementara tersebut
saya harus memperkenalkan Kristus kepada orang-orang
disekitar saya, baik melalui tingkah laku, perkataan dan
setiap sisi dalam hidup saya harus untuk Tuhan.

Waktu diundang untuk mengikuti encounter aku cukup
bergumul karena jadwalnya bertabrakan dengan jadwal
UASku, jumat siang sebelum malamnya kami berangkat
encounter aku mencoba memasukkan surat permohonan
untuk mengikuti ujian susulan karena hari sabtu aku ada
jadwal UAS sementara itu juga aku masih harus mengikuti
encounter di Bandungan tapi waktu aku masukin surat
sangat mepet sehingga suratnya belum di ACC tapi aku
memberanikan diri memutuskan untuk ikut encounter
aja,satu hal yang aku percaya bahwa apapun yang terjadi
Tuhan pasti meryertai. Setelah pulang encounter Tuhan
benar-benar bekerja dalam pengharapanku dan menjawab doa-doaku, akhirnya surat permohonanku di ACC
dan aku bisa ujian susulan setelah mengikuti encounter.

Hal yang meneguhkan saya untuk tetap melayani sebagai
leader adalah rasa terpanggil untuk lebih lagi dalam pelayanan. Saya tidak bisa hanya sebagai anak Allah yang
begitu-begitu saja, saya harus keluar dari rasa formalitas
saya dan saya harus melayani lebih banyak lagi orang
baik itu di JOY bahkan diluar JOY. Hal berikutnya adalah
saya sudah menerima banyak sekali berkat dari Tuhan
Yesus dalam hidup saya, agak egois rasanya ketika berkat-berkat dan kebaikan Tuhan tersebut saya rasakan
sendiri, saya mau orang lain juga bisa merasakan apa
yang saya alami dengan berkat dan kebaikan Tuhan tersebut. Salah satu caranya adalah melayani lebih lagi saya
yakin bahwa saya merupakan orang yang dipilih Allah
bukan karena saya mampu dan bisa, tetapi karena saya
mau dan Tuhan akan menguatkan saya.

waktu encounter perasaannnya bahagia karena dapat
pengalaman baru tapi disisi lain deg-degan banget. apa
yang akan terjadi? ditambah lagi senior2 yang selalu
bilang bawa tissue yah. dan emang gugup sekali pas malam waktu kesaksian dan udah mulai ada yang nangis2.
dan rasa gugup bertambah ketika mau diwisuda, disuruh
maju itu rasanya berat banget. niatnya memang mau mau.
tapi, yang ada dipikiran "berani maju disini, apa berani
juga hadapi tanggung jawab sebagai orang leader?" tapi
pada akhirnya maju sebgai tanda bahwa saya siap menjadi seorang leader karena pada awalnya sudah dikasih
bahan disetiap sesi yang sangat menguatkan dan memberi motivasi untuk mengambil pelayanan lebih sebagai
seorang leader.

Bergabung dalam komunitas JOY sangat berpengaruh
besar dalam hidupku, aku merasa ada perubahan dalam
pribadi ku ketika aku mulai jatuh cinta dan beranikan diri
untuk masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan lewat
persekutuan JOY, aku juga merasa sangat dipengaruhi
oleh pribadi leader-leader ku maka dari itu aku jg ingin
belajar lagi agar perubahan yg aku dapat ketika berposes
bersama leader-leaderku bisa dirasakan oleh adik-adik yg
ada dibawah ku.

Mentoring & Coaching Pekerja dan Leader
Sesuai dengan fokus JOY di tahun 2019 ini yaitu teacha-

Pertandingan Futsal antara Joyers yang dimana tamnya
dikelompokkan berdasarkan cellgroup masing-masing.

ble spirit, maka mentoring & coaching di lapisan pekerja

Selain Fultsal, adapun kegiatan MMNP lainnya yaitu

maupun leader semakin rutin dilakukan. Untuk mentoring

Donor Darah yang akan diadakan di Kampus 3 UAJY

pekerja, dilakukan setiap Jumat setelah doa pagi.

pada tanggal 16 Agustus 2019 bekerjasama dengan PMI

Pelaksanaan mentoring dikemas seperti bahan Cell

Pemerintah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini juga nantinya

Group. Bahan-bahan yang diberikan bertujuan untuk me-

akan dimeriahkan oleh acoustic band dari JOY Fellowship,

nolong para pekerja semakin mengenali diri, belajar ber-

sehingga dapat menarik minat mahasiswa-mahasiswa

sama dan membekali para pekerja untuk mendampingi

untuk mendonorkan darahnya serta dapat digunakan juga

mahasiswa. Setiap staff setiap minggu atau dua minggu

untuk fellowship time para Joyers yang hadir nantinya.

sekali melakukan 1on1 dengan staff lain untuk fellowship
time.

Target peserta untuk kegiatan ini adalah +/- 100 orang.
Diharapkan lewat kegiatan donor darah ini juga dapat

Sedangkan coaching sendiri sifatnya adalah menularkan

menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk

dan mengajarkan skill. Coaching ini berlaku terutama un-

kuliah. Update untuk kegiatan Donor Darah ini, dimana

tuk ministry-ministry. Untuk mendukung proses coaching,

proses pengurusan izin peminjaman tempat & fasilitas di

para staff pendamping ministry juga diwajibkan untuk

Kampus 3 UAJY dan permintaan kerjasama ke PMI Kota

mengikuti workshop yang berkaitan dengan ministry yang

Yogyakarta melalui surat sudah dilaksanakan dalam

didampingi.

minggu ini. Kami juga berencana membuat Kipas Promosi

Untuk mentoring para Leader, saat ini yang sudah berjalan dengan baik adalah mentoring-mentoring pelatihan
(salah satunya kelas 301b-How to Lead Group Bible
Study). Ada beberapa kelas pelatihan lain yang dialihkan

yang memuat tentang informasi JOY sebagai alat untuk
penjangkauan ke mahasiswa, tidak lupa juga poster
kegiatan donor darah beserta bannernya. Dana yang
dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.936.000,-

dari pertemuan reguler menjadi mentoring. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan efektivitas dan waktu yang
efisien. Selain itu proses mentoring ini juga untuk
menekankan transfer nilai para staff dengan mahasiswa
yang didampinginya secara langsung. [Presti]

Tolong doakan agar kegiatan MMNP (Mass Meeting New
Project ) ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari
pengurusan

gedung,

kerjasama

dengan

PMI

kebutuhan dana dan kesiapan para joyers dan pekerja
yang akan melayani di kegiatan ini.

KBS-UPDATE DONOR DARAH

Salah satu fokus JOY di tahun 2019 adalah Regenerasi,
dimana dari Mass Meeting Department (MMD) merancang
suatu program yaitu MMNP (Mass Meeting New Project)
yang

kegiatannya

bertujuan

untuk

penjangkauan

mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta.
Kegiatan MMNP yang sedang berlangsung saat ini adalah

serta

Terima Kasih, Tuhan Yesus Memberkati . [Gloria]

JOY Futsal League

Tujuan utama dari Liga Futsal
sendiri adalah untuk penjangkauan mahasiswa baru 2019.
Diharapkan
cellgroup

dari

setiap

membawa

teman-

teman baru untuk memperkuat
cellgroup nya masing-masing
untuk memperebutkan trofi dan
hadiah.
New Comers Liga Futsal JOY Fellowship minggu ke-2

Hingga minggu kedua dari tiga

minggu pelaksanaan Liga Futsal telah kedLiga Futsal JOY Fellowship merupakan salah

atangan 11 orang new comers dari beberapa

satu rangkaian dari MMNP (Mass Meeting

cellgroup. Dan tujuan dari format liga adalah

New Project) tahun 2019. Liga Futsal dil-

agar

aksanakan selama 3x jadwal JFM selama tiga

dengan setiap cellgroup lainnya untuk mem-

minggu di bulan Juli. Liga Futsal hanya diper-

bangun suasana yang kompetitif namun tetap

tandingkan untuk anggota putra dari setiap

mengutamakan persahabatan dan fellowship

cellgroup dan diikuti oleh 6 cellgroup dari total

antar setiap cellgroup [Megan]

8

cellgroup

karena

ada

4

cellgroup

digabungkan menjadi 2 cellgroup untuk memenuhi kuota pemain. Sedangkan untuk tim
putri bertanding dengan konsep turnamen
yang diikuti oleh 4 tim gabungan dari setiap
anggota putri cellgroup yang nantinya akan
menghasilkan satu juara tim putri.

setiap

cellgroup

dapat

bertanding

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 Juni kemarin dapat terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Juli baik dana operasional maupun dana staff adalah sebesar Rp
38.418.000,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 20.043.000,- dan dana staff sebesar Rp 18.375.000,-.
Anggaran dana operasional bulan Juli cukup besar dikarenakan adanya event Encounter dan Mass Meeting New Project.
Sedangkan anggaran dana staff berkurang dikarenakan Kak Agnes sudah menyelesaikan pelayanannya pada bulan Juni
kemarin.
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Juni. Untuk informasi rinci dan
Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/

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 Juni (Per 30 Juni), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada: Kak Ayu, Kak Shinta & Kak Rini, Mas Budhi dan Kak Yosie, Mbak Iput, Mas Ario, Kak Widhi, Bang
Tarigan, Kak Benyamin, Kak Julis, Kak Villy, Kak Flo, Mas Gugun, Kak Godlif, Kak Richard, Kak Beatrix, Kak Benny, Kak
Betty, Kak Fency, Kak Alfred, Kak Lambok, Kak Noberth, Kak Samuel, Kak Aris, Kak Ina, Kak Danger, Kak Artha, Mas
Irawan, Kak Fifin, Kak Sigit & Kak Rona, Kak Leo, Kak Anne Tory, Kak Antonius, Bang Renol dan Kak Lisye, Kak Yesti,
Kak Othie, Kak Medi, Kak Wenef, Kak Vonny, Kak Ibeth, Sarangeui Opaa, Erin Onni, Bu Lyd, Gereja Korea, NN, NN, NN,
NN, dan NN.
JESUS First, OTHERS Second, YOU Third

Jl. Mancasan Kidul No. 189E, Gang
Wiroto, Depok Sleman
www.joyindonesia.org

Pokok Doa JOY (Agustus )

Daftar Rekening
JOY



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.

Dana Operasional
Bank Mandiri
an. Riana Dwi
Jayanti 137.001.614
9599



Bersyukur untuk yayasan JOY baru yang sudah terdaftar, doakan untuk segala urusan
terkait administrasinya



Doakan agar fokus JOY di tahun ini untuk membangun teachable spirit, online ministry
dan reach out dapat berjalan dengan baik.

Bank BCA
an. Sopar Bonggas
Hutapea
037.388.1101



Doakan agar workshop dan Mass Meeting New Project bisa menjadi kesempatan
membekali JOYer juga pintu gerbang untuk menjangkau mahasiswa sekarang.



Doakan untuk persiapan JOY Anniversary dan Board Meeting yang akan diadakan
pada September 20, 21 dan 22 nanti.



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.

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

#Gina

