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Halo JOYers dan Sahabat JOY, gimana perayaan 17an tahun ini? 

Semoga 74 tahun peringatan kemerdekaan memberi kesegaran dan suasana 

damai di hati. 

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.  
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Kesaksian Ria – Calon Staff (Final Decision) 

Sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar 

biasa dalam kehidupan saya hingga saat ini. Selama mengi-

kuti pelatihan calon staff selama kurang lebih delapan bulan 

saya juga dipercaya untuk melayani teman-teman dari Cell 

group Rista, cell Group Dhea, dan Cell Group Sangra. Saya 

sangat menyadari masih sangat banyak kekurangan dan 

keterbatasan yang saya miliki dalam pelayanan ini namun 

dalam keterbatasan ini saya sungguh percaya bahwa Kuasa 

Tuhan yang tidak terbatas menyertai pelayanan saya melihat 

banyak hal yang boleh saya refleksikan selama masa on the 

job trainin. 

Salah satu bagian pembelajaran penting itu adalah bisa 

menyaksikan campur tangan Tuhan yang terus bekerja ter-

hadap tiga leader yang saya layani dalam mengerjakan 

skripsi hingga bisa menyelesaikan studi mereka dipertenga-

han tahun kemarin. Mereka adalah Sangra, Dwi dan Onie. 

Sangra adalah leader Blok O yang baru lulus dari AMA YPK, 

yang berasal dari NTT. Sementara Dwi dan Onie adalah dua 

lulusan Arsitektur UKDW. Onie berasal dari Timor Leste, Dwi 

berasal dari Curup, Sumatera.  

Selama delapan bulan itu, kedua leader UKDW sudah mere-

generasi dengan baik sehingga keduanya sudah memiliki 

pemimpin baru sebelum mereka pulang ke asalnya masing-

masing. Dua cell group leader yang sudah selasai adalah 

leader dwi yang digantikan oleh leader rista dan leader Oni 

digantikan oleh leader Dhea. 

Selain bergumul dengan diri sendiri untuk terus membangun 

hubungan pribadi yang intim bersama Tuhan saya menyada-

ri dalam pelayanan ini saya juga harus berhikmat untuk 

menjaga kesehatan saya. Terkadang ingin menyerah karena 

merasa tidak mampu namun Tuhan selalu punya cara untuk 

memberikan kekuatan baru dalam diri saya dan meng-

gerakan saya untuk komitmen mengerjakan Misi yang Tuhan 

ingin kerjakan dalam diri saya, dengan kekuatan manusia 

memang sangat terbatas namun inilah waktunya saya harus 

belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri melain-

kan sungguh-sungguh menyerahkan semuanya dalam Tu-

han. Rasanya cukup lama jika memberikan waktu dua tahun 

saya di JOY namun kembali saya terus diingatkan dengan 

one thing saya ketika memutuskan untuk menjadi seorang 

full time di JOY yaitu saya ingin memberikan waktu terbaik 

saya untuk melayani Tuhan. 

Mohon dukungan doa dari teman-teman untuk saya agar 

terus dimampukan dalam pelayanan ini dan terus diberikan 

roh kerendahan hati dalam Tuhan untuk terus memberikan 

yang terbaik untuk melayani Tuhan dan juga untuk orang-

orang yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saya juga 

rindu berdoa untuk pergumulan kakak-kakak dan saudara(i) 

alumni JOY agar terus melibatkan Tuhan dalam segala hal 

dan Tuhan terus memberikan kekuatan dalam menjalani 

setiap pergumulan kita semua, berkat Tuhan melimpah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CG Dwi yang menjadi CG Rista 

CG Onie yang menjadi CG Dhea 

CG Sangra 



  JOY 27th Anniversary 

 

Tahun ini JOY  27th Anniversary akan dilangsungkan pa-

da tanggal 20 september 2019, tempatnya di Cornerstone 

Hall, Lantai 3 Hartono Mall. Kita mendapat harga yang 

terjangkau dikarenakan pernah bekerjasama dalam rang-

ka K-Pop Festival kerjasama Petra FM, UKDW dan Ke-

mentrian Pariwisata dan Olahraga Korea beberapa waktu 

lalu.  

Sembari membina kerjasama all in penggunaan gedung, 

alat multimedia GII yang canggih, alat music bahkan isi 

hall mereka dengan harga 5jt rupiah untuk satu hari full. 

Harga ini sebenarnya adalah setengah dari biaya Anniver-

sary jika kita menyewa wisma imanuel (yang biasanya kita 

pakai untuk Friday Meeting), sewa genset (plan B mati 

listrik) , sewa alat multimedia, sound dan lighting. 

 Perayaan ulang tahun JOY akan mengusung konsep 

Worship Wave dengan tema “Access To Father”  seperti 

yang tertera pada logo. Dalam rangka industry 4.0, ban-

yak hal menjadikan religiusitas dan iman dianggap kurang 

relevan untuk dunia dewasa ini, itulah latar belakang men-

gapa JOY 27th Anniversary mengusung tema “Access to 

Father”, berasal dari kata Yunani  “ Prosagoge”  yang 

terdapat dalam Efesus 2 : 18.  

Pak Son sebagai pembicara akan mengupas Firman Tu-

han dari Efesus 2: 11-22,  

Adapun rangkaian Anniversary terdiri dari : 

Doakan untuk kebutuhan keuangan secara khusus untuk 

perayaan Anniversary sebesar 8.976.000. Agar Tuhan 

mencukupkan menurut rahmatNya buat kita. Doakan juga 

agar bisa memfollow up para peserta donor darah yang 

kemarin menyumbangkan darahnya secara sukarela un-

tuk hadir di JOY 27th Anniversary tersebut. Doakan agar 

bisa memfollow up dengan baik setelah Joy 27th Anniver-

sary tersebut  

Bagi kakak-kakak alumni yang ingin membawa anak bayi/

batita, ruangan hall menyediakan ruangan khusus untuk 

orang tua dan anak sehingga bisa menikmati acara di 

dalam hall tersebut. Geti akan membantu untuk mendata 

dan mempersiapkan segala sesuatunya buat kakak-kakak 

alumni.  

Untuk informasi lanjut bisa hubungi Gina (0812-9418-

4353) via whatsapp atau Geti (0813-2872-5153). Terima 

kasih. [Gina[ 

20 Sept  Perayaan JOY 27th Anniversary di Hartono Mall  

21 Sept Board Members Meeting di Grand Tjokro 

21 Sept Pertemuan Alumni Jogja 

22 Sept Pertemuan Alumni Jabodetabek (to be confirmed). 



Update Pekerja 

 

Dengan berakhirnya kuartal 2 ini, Megan telah me-

nyelesaikan pelayanannya sebagai karyawan full time. Ber-

syukur untuk keberadaan Megan selama 6 bulan karena 

sangat membantu pendampingan JOYer cowok terlebih di 

Musik Ministry. Saat ini Megan baru melanjutkan study S2 

nya di UGM dan tetap berada di CG Master dan Musik Min-

istry. 

Di rapat kuartal 2 di akhir Agustus kemarin, ada sedikit re-

placement dalam pendampingan di Mass Meeting. Pen-

dampingan Musik Ministry akhirnya dipegang oleh Presty 

sedangkan pendampingan WL akan dillakukan oleh Gloria. 

 

Wuri yang selama ini melayani sebagai part timer sambil 

menekuni study S2 nya akan mengakhiri pelayanannya di 

November ini sehingga akan ada kekosongan di Manage-

ment Department.  

Menjawab kebutuhan itu, Roby mahasiswa akuntansi UAJY 

dari CG Babarsari yang baru lulus Agustus kemarin berse-

dia menjadi karyawan full time hingga Januari tahun de-

pan.  

Selama seminggu kemarin di akhir Agustus dia sudah 

melewati masa induksi dan akan memulai kontraknya 

setelah JOY Anniversary nanti.  

Kabar baik juga datang dari blok O. Salah satu leader minis-

try yang baru saja lulus di bulan Juli kemarin sudah me-

masukkan lamarannya sebagai calon staff. Saat ini la-

marannya sedang di proses dan menunggu jadwal 

psikotes.  

 

Tolong doakan untuk proses evaluasi calon staff Ria dan 

Geti. Bersyukur mereka telah menyelesaikan pelatihan calon 

staffdi pertengahan bulan kemarin. Serta terus doakan un-

tuk kebutuhan pekerja terutama pekerja laki-laki supaya 

pendampingan JOYer cowok juga bisa lebih maksimal. 

[Presti] 

Seputar Pelatihan JOY 

Bersyukur untuk kebaikan hati Bang Renol dan Kak Othie 

dari SoD GKI, JOY beruntung dapat belajar langsung dari dok-

ter misi yang sangat terkenel di hari kamis tanggal 28 agustus 

kemarin. Dari sekian hari beliau ada di Indonesia, JOY berun-

tung bisa mengadakan sarasehan yang mendatangkan tamu 

dr. Buce. Beliau adalah missionaris yang dulu pernah melaya-

ni di pedalaman papua dan sekarang melayani di Virginia.  

Acara sarasehan dimulai 4 jam sore, yang mengikuti 

sarasehan  ada 21 peserta. Diawal sarasehan dr.Buce ber-

tanya kepada semua peserta tentang kapan pertama kali 

mereka bertemu Tuhan (ditangkap oleh Tuhan kata dr. 

Buce).  

Beliau juga menceritakan awal mula pelayanannya dan 

bagaimana ia ditangkap oleh Tuhan. dr. Buce mengajak pe-

serta untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan 

memberikan diri untuk diatur oleh kehendak Tuhan. Beliau 

mengilustrasikan sarung tangan, jika seseorang mem-

berikan dirinya diatur oleh Tuhan maka sarung tangan itu 

akan berfungsi (ada tangan yang menggunakan sarung 

tangan) sebaliknya jika hanya sarung tangan saja tidak 

memiliki fungsi. Sarung tangan adalah manusia dan tangan 

adalah Tuhan. dr.Buce mengingatkan tangan bisa berkarya 

tanpa sarung tangan, tetapi sarung tangan tidak bisa berkarya 

tanpa tangan. Diakhir dr. Buce mengingatkan agar peserta 

memberikan dirinya untuk diatur oleh Tuhan. Setelah saraseh-

an selesai dr. Buce makan dan bercengkrama bersama staff di 

student center.  

Di hari jumat, JOY mengadakan pelatihan. Dikesempatan 

kali ini JOY membuka kelas pelatihan periode 3. Pelatihan 

dilaksanakan di hari jumat karena ada banyak JOYer yang 

tidak bisa mengikuti pelatihan jika diadakan hari selasa seperti 

biasanya. Ada empat kelas yang dibuka pada pelatihan peri-

ode ini, diantaranya kelas 101 (sejarah JOY), 102 (hidup ba-

ru), 209 (bible outline), 304 (peer konseling). 

 Dikelas 101 ada 3 orang pengajar, Geti (ass staff), Edwin 

(Cell Group Leader) dan Glo (ass staff). Kelas pelatihan ini 

diikuti oleh 18 orang, ada yang sudah pernah ikut JFM dan 

sudah ikut Cell Group dan juga ada beberapa baru pertama 

kali ikut persekutuan JOY. Kelas pelatihan 102 diajar oleh Ria 

(calon staff). Kelas pelatihan ini diikuti oleh 5 orang. Kelas 

pelatihan 209 diajar oleh Presti , pesertanya ada 22 orang. 

Untuk kelas pelatihan 304 diajar oleh mb Riana, peserta yang 

ikut ada 16 orang.  Total peserta pelatihan hari Jumat 29 

Agustus adalah 61 orang. 

Sekian kabar seputar sarasehan dan pelatihan periode 3. 

Salam JOY Spirit. [Geti] 



KBS (Online Ministry) 

  

Online Ministry merupakan salah satu dari ketiga Fokus Joy 

Fellowship selain dari Teachable Spirit & Regenerasi di tahun 

2019 ini. Online Ministry adalah media online yang dipakai 

sebagai alat oleh JOY untuk menjangkau mahasiswa-

mahasiswa baru. Seiring dengan perubahan zaman, di era 

digital ini, mahasiswa lebih tertarik dengan informasi - infor-

masi visual yang bergerak ataupun lewat suara melalui me-

dia online, sehingga JOY Fellwoship berinovasi mengem-

bangkan Online Ministry yang diharapkan dapat membantu 

dalam proses penjangkauan. Kegiatan Online Ministry yang 

sampai saat ini aktif dan sudah diakukan yaitu membagikan 

informasi melalui Facebook serta Instagram. Selain daripada 

itu, Online Ministry Joy Fellowship saat ini juga sudah 

memulai untuk menggunakan Platform YouTube sebagai 

sarana penjangkauan.  

Dalam hal ini Online Ministry Joy membuat sebuah film pen-

dek berjudul “Kisah 5 Sahabat” yang video pertamanya telah 

berhasil di unggah oleh Multimedia Ministry JOY di YouTube. 

Proses pengambilan gambar & peng-editan video beserta 

pemeran film pun semuanya dilakukan oleh Joyers.  

Untuk video pertamnya bisa dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

dan untuk link Youtubenya: 

https://youtu.be/lMkUWG-S15g 

 

Diharapkan lewat film pendek ini, dapat memperkenalkan 

JOY Fellowship kepada seluruh masyarakat Indonesia mau-

pun luar negeri dan dapat digunakan sebagai sarana pen-

jangkauan [Gloria] 

 

 

https://youtu.be/lMkUWG-S15g


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 Juli (Per 31 Juli), bagi yang belum 

tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami. 

Terimakasih kepada: Bang jimmy, Mbak Denny, Kak Ayu, Kak Ching2, Bang Rey, Kak Yosie & Mas Budhi, Kak Nico, Mas 

Ario, Kak Leo Nunes, Kak Shinta & Kak Rini, Kak Yanto, Kak Lala, Kak Godlif, Mas Gugun, Kak Tinnong, Kak Richard, Kak 

Alex, Kak Mazda, Kak Debby, Kak Eka, Kak Jeanette, Kak Temi, Kak San, Kak Alfian, Kak Benny, Kak Vovi, Kak Riris, Kak 

Beatrix, Kak Betty, Kak Villy, Kak Julis, Kak Ibeth, Kak Hendra Arisman, Kak Wenef, Kak Tasia, Kak Vidri, Kak Nonsy, Kak 

Noberth, Kak Alfred, Kak Fensy, Kak Pakenta, Kak Dian, Kak Samuel, Kak Linda, Kak Indo, Kak Artha, Kak Leo, Kak Tiur, 

Kak Lia Torry, Mas Sigit & Kak Rona, Kak Abby, Kak Amos, Kak Yesti, Kak Astry, Kak Rini, Sarangeui Oppa, Joy Korea, 

Gereja Korea, NN, NN, NN, dan NN. 

Jl. Mancasan Kidul No. 189E, Gang 

Wiroto, Depok Sleman 

www.joyindonesia.org 
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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 Juli kemarin dapat terpenuhi.  

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Juli baik dana operasional maupun dana staff adalah sebesar Rp 

41.115.000,- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp 22.690.000,- dan dana staff sebesar Rp 18.425.000,-. 

Anggaran dana operasional bulan Agustus cukup besar dikarenakan adanya event Donor Darah (bekerja sama dengan 

PMI dan Atma Jaya) dan Core Members Camp (CMC).  

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Juli. Untuk informasi rinci dan 



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 (September ) 

 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. 

 Doakan untuk kebutuhan dana staff agar terpenuhi. Bersyukur untuk tambahan satu 

pekerja lagi. Doakan untuk proses psikotes dsbnya. 

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

dan reach out dapat berjalan dengan baik. 

 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. Untuk kebutuhan Anniversary sebesar 8.976.000 

 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 

 


