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Shalom….
Haloo..Joyer di manapun berada? apa kabar? kami berharap apa-pun yang terjadi di dalam
kehidupan kita, kita tetap berpengharapan kepada Allah yang mengasihi kita. Situasi
Pandemi, sungguh menantang iman kita untuk terus percaya bahwa IA tidak pernah
meninggalkan kita dan selalu bersama kita.
Setiap kita, kemungkinan bisa menjadi salah satu yang mengalami dampak pandemi
secara langsung. Mungkin ada diantara kita yang bergumul tentang pekerjaan, keuangan.
Memang saat ini bukanlah suatu saat yang mudah. Inilah saatnya iman kita benar -benar
diuji. mari kita berjuang bersama.
Dalam pelayanan JOY-pun di masa pandemi ini, kita terus merasa bahwa Allah terus ada
bersama-sama persekutuan JOY. kehadiran anak baru salah satu buktinya. teman -teman
dapat membaca ulasannya di KBS kali ini. selamat membaca. Terimakah dukungannya.
Tuhan memberkati.

Kesaksian
Ditulis oleh Gina

ua tahun lalu, ketika menandatangani handover dan surat kontrak dengan staff HRD
JOY, saya ingat ada pertanyaan “Igin sampai berapa lama di JOY?”, jawaban saya
ketika itu “Dua tahun seperti term staf JOY 2-3-5”. Ketika diangkat Oktober 2010, saya mengalami
dua term pelayanan yakni 2 tahun kemudian 3 tahun. Waktu dua tahun berlalu dengan cepat dan
memberi banyak sekali perubahan dalam hidup saya. Banyak yang berubah kecuali satu hal, my
true voice.
Dalam perjanjian baru, kata to evangelize berasal dari akar bahasa Yunani yang berarti
mengumumkan berita baik. Alasan pertama saya kembali ke JOY adalah dalam perjalanan 2 tahun
lebih saya di Jakarta sebagai pekerja profesional, panggilan “to evangelize" ini makin dipertajam
sehingga JOY yang adalah rumah tempat saya mengenal Kristus dan bertumbuh menjadi destinasi
kembali saya. Sampai hari ini, panggilan itu tidak berubah bahkan setelah menikah, saya
menemukan bahwa melayani sebagai keluarga justru menutupi kekurangan saya ketika melayani
sebagai single. Pendampingan khusus yang sulit dijangkau ternyata tertutupi oleh suami saya.
Dalam salah satu cellgroup online baru-baru ini, salah satu leader yang saya dampingi mengaku
bahwa justru orang yang menginspirasinya adalah suami saya. Kurang lebih tiga bulan, dia
mengajarkan suami saya cara mengendarai motor dua kali seminggu di lapangan polresta, masa
itu adalah kesempatan berbagi iman sebagai sesama pria, sesuatu yang selama 6 bulan
sebelumnya tidak berhasil saya lakukan. Menghabiskan waktu memasak dan belajar bersama
JOYer justru adalah kesempatan kami berbagi hidup dan melayani. Saya sangat menikmati
melayani mahasiswa secara langsung, menjadi tempat mereka berbagi pengalaman hidup dan
bahkan beban di keluarga. Beberapa mahasiswa yang saya layani secara langsung punya masalah
serius yang seringkali membuat saya terkesima.
JOY dua tahun ini sungguh berbeda dengan tahun 2016 ketika saya tinggalkan ke Jakarta.
Memang benar fakta mengenai generasi Z yang dilayani JOY adalah generasi sulit yg butuh
pendampingan personal secara khusus. Saya dipaksa untuk belajar banyak mengenai konseling
dan psikologi lebih banyak selama dua tahun ini karena kasus-kasus yang kami hadapi sebagian
besar terkait trauma dan luka batin (mulai dari kasus saksi orang tua dibunuh ketika SD, kasus
adopsi, kasus orang tua schizophrenia, ybs psikotik akut hingga beberapa kasus keinginan bunuh
diri). Saya bersyukur karena Kak Riana sangat menolong para pekerja JOY sehingga lebih banyak
diperlengkapi untuk menolong.
Secara pribadi, saya bersyukur selama kembali ke JOY, saya berkesempatan melayani bersama
secara langsung dengan parachurch lain bukan sekedar lewat kerjasama event seperti biasanya
namun bisa melakukan perjalanan misi ke pedalaman Kalimantan dengan dua orang mantan

pekerja dan tim perkantas jatim menjadi pengalaman berharga. Akhir 2018 ketika bermisi ke
Tamong menolong saya melihat panggilan melayani secara holistik.
Satu hal yang saya sesali adalah banyaknya waktu saya yang tersita untuk urusan yayasan dan
tanah. Namun demikian, di tengah kepelikan birokrasi dan pelajaran hukum dan kenoktariatan
yang saya geluti gegara urusan tanah dan yayasan sejak menjadi pemimpin JOY, selalu saja ada
ucapan syukur. Saya bersyukur karena menyaksikan bagaimana Allah memelihara JOY secara
financial melalui dukungan alumni. Bahkan seluruh event besar JOY didukung penuh oleh kantorkantor tempat alumni bekerja. Jika bukan karena alumni, kecil kemungkinan proposal
permohonan dana disetujui. Saya pribadi melihat bagaimana kreatifnya Tuhan yang kita sembah
dalam menolong dan melatih JOY sebagai komunitas juga saya sebagai pribadi.
Masa pandemi corona menjadi kesempatan melihat JOY beradaptasi dengan semua yang serba
online. Sejak Maret, Para pekerja berjuang supaya bisa menolong dan mendampingi JOYer secara
online dengan maksimal. Kami bahkan sempat takut jika putus generasi karena situasi satu tahun
online tidak bisa berfellowship, dsbnya. Namun uniknya, ketika hampir hilang harapan atas daftar
maba online, justru satu bulan terakhir ini sudah 3 orang mahasiswa baru sudah menjadi new
comer di Cellgroup. Tuhan selalu luar biasa! Saya mengakhiri 2 tahun pelayanan dengan melihat
bahwa harapan di dalam Kristus tidak pernah habis bagi JOY. Tuhan selalu mengingatkan saya
melalui pengalaman 17 tahun sejak saya mengikut Tuhan dan menjadi JOYer bahwa Tuhan tidak
akan meninggalkan anak-anakNya meskipun situasi di depan sepertinya tak berpengharapan.
Setelah ini, saya masih akan sibuk dengan pengurusan perpanjangan kitas suami saya. Tahun lalu,
saya punya beberapa pengalaman buruk dengan officer berhijab. sampai-sampai saking
traumanya, ketika ketemu orang Indonesia berhijab di Korea, suami saya sudah keder. Tapi saya
percaya, Tuhan akan menolong melewati proses rumit RT RW Kelurahan Kecamatan, Kota dan
Imigrasi hingga selesai. Tolong doakan ya! Terima kasih selalu setia mendukung JOY dan saya
secara pribadi. Tuhan memberkati!.#

Jaringan Deputasi
JOY memiliki sistem deputasi. Setiap staf diberi nama-nama alumni, yang merupakan jaringan deputasinya. Misalnya
Ria memiliki jaringan deputasi dengan alumni A, B, C,D. Tujuan jaringan deputasi agar segala informasi terkait
perkembangan dan perubahan yang dilakukan oleh JOY diinfokan kepada para alumni, pendukung dan mahasiswa. Selain
itu, harapannya dengan sistem deputasi ada silahturahmi yang terjalin dengan para JOYer yang tersebar di Indonesia
maupun yang berada di luar negeri.
Sampai saat ini JOY memiliki ±1400 alumni yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri. Saat ini alumni yang rutin
dihubungi oleh para staff sekitar 292 orang. Nama 292 di dapat ketika ada pendataan alumni beberapa tahun yang lalu
dengan alumni sendiri mengisi form yang diberikan melalui internet. Memang belum semua alumni ada dalam jaringan
alumni.
Mengingat kapasitas staff yang juga kurang memungkinkan untuk bisa menghubungi semua alumni, informasi seputar
JOY dapat di akses dengan mudah di web JOY (joyindonesia.org). Sangat diharapkan juga jika teman-teman alumni yang
menginginkan informasi tentang JOY dapat juga secara aktif menanyakan kepada staf JOY. Jika ingin berbagi pokok doa
juga dipersilahkan menghubungi staf. Terimakasih semua, Tuhan memberkati.# Geti

Persiapan Anniversary

Hope For The Nation
Tema JOY Anniversary

Perayaan JOY Anniversary ke-28 akan diadakan pada
tanggal 25 September bulan depan. Acara anniversary ini
akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
dikarenakan oleh situasi pandemi COVID saat ini yang tidak
memungkinkan kita untuk mengadakan acara dengan
kumpul massa yang banyak.
Sehingga kali ini JOY Fellowship akan mengadakan
aniversary dengan cara yang lebih sederhana dan maximal
tamu yang akan datang yaitu 30 orang termasuk staff dan
petugas acara. Keputusan ini disesuaikan dengan
peraturan pemerintah DIY Yogyakarta bahwa tidak boleh
membuat kegiatan diatas 30 orang. Bagi joyers ataupun
alumni yang belum bisa bergabung di acara Anniversary
tahun ini masih tetap bisa mengikuti /menonton acara ini
via ZOOM.
Acara Annivesary ini akan digelar di Student Center (SC)JOY
di Jl. Seturan Yogyakarta. Selain itu, acara Anniversay kali
ini akan lebih mengutamakan protokol kesehatan dimana
semua orang yang hadir harus memakai masker atau face
shield dan wajib mencuci tangan sebelum memasuki area
SC.
JOY Fellowship telah menyediakan wastafel untuk mencuci
tangan dan juga akan menyediakan hand sanitizer selama
acara berlangsung. Juga pengaturan tempat duduk pun
tetap diperhatikan untuk acara Anniversary ini dimana,
tamu akan duduk dengan jarak +/- 1 meter dengan tempat
duduk yang lainya.
Sampai sekaran ini persiapan Anniversary masih
berlangsung di Student Center(SC) JOY dimana team PnW
(Praise & Worship) telak melakukan latihan perdana dan
juga masih mempersiapkan peralatan-peralatan yang
dibutuhkan untuk acara.
Tolong doakan semoga persiapan acara Anniversary JOY ini
dapat berjalan dengan lancar.# Glo

Berapa bulan terakhir ini, negara-negara

di dunia
menghadapi sebuah tantangan yang tidak pernah
dibayangkan sebelumnya. Pandemi datang tanpa
memberikan celah untuk bersiap. Banyak situasi yang
berubah menjadi buruk menyebabkan orang-orang
merasa putus asa dan kehilangan harapan. Orang
Indonesia sendiri sudah mulai kehilangan kepercayaan
terhadap pemerintah, bisakah mereka menolong
rakyatnya di tengah keadaan . Sebagai orang Kristen, kita
percaya bahwa Allah lah yang memilih pemerintah
melalui kita. Siapa yang bisa kita pegang? Harusnya kita
menaruh seluruh pengharapan Allah yang memegang
hidup.
Di JOY Anniversary yang ke-28 tahun ini tema
perayaannya adalah Hope for the Nations yang diambil
dari Matius 12:15-21. Firman ini mau mengingatkan kita
bahwa Yesus lah satu-satunya yang akan menjadi sumber
pengharapan. Bukan hanya untuk orang percaya saja,
namun untuk seluruh bangsa di dunia. Dengan memiliki
harapan, maka akan mampu menghadapi setiap
tantangan yang ada.#Presti

Newcomers di Masa Pandemi
Setiap tahun ajaran baru JOY Fellowship selalu mengadakan Welcoming Party di Kampus Atmajaya
Yogyakarta guna menyambut mahasiswa baru dan juga sebagai wadah untuk menjangkau teman-teman
baru. Selain Welcoming Party, ada juga beberapa evant yang diadakan JOY untuk menjangkau temanteman baru salah satunya adalah kegiatan Donor darah yang dilakukan di kampus yang sama yaitu Kampus
Atmajaya Yogyakarta. Namun tahun 2020 kali ini sangatlah berbeda dengan tahun sebelumnya, segala
kegiatan JOY terpaksa dilaksanakan secara online (cell group dan ministry) dan beberapa event akhirnya
di-cancel karena terdampak situasi pandemi saat ini seperti Donor Darah, JOY Easter, Encounter, Welcome
Party dan kegiatan mingguan yang sering JOY lakukan. Meskipun demikian JOY tidak patah semangat
untuk menjangkau jiwa-jiwa baru karena satu jiwa sangatlah berharga.

Beberapa pekan yang lalu JOY Fellowship membagikan flyer melalui sosial media yaitu akun instagram,
dan facebook untuk menjangkau mahasiswa(i) atau
teman-teman baru. Campus Ministry Department dan
juga JOYers terus berusaha dan berjuang bersama untuk
menjangkau jiwa-jiwa baru meskipun penjangkauan di
tahun

ini

cukup

berbeda

dengan

tahun-tahun

sebelumnya karena dipengaruhi situasi pandemi saat ini.
Bersyukur ada tiga mahasiswabaru yang sudah
mendaftarkan diri melalui flyer yang sudah dibagikan
tersebut, ada satu orang teman baru yang mulai
bergabung dari penjangkauan Kegiatan Donor Darah
sebelumnya dan ada juga satu orang teman baru dari ISI
Yogyakarta yang diajak oleh salah satu JOYer. Dari
kelima teman baru tersebut, tiga orang diantaranya
sudah mulai mengikuti cell group online yaitu Axel
(UPN-Angkatan 2020), Clara (UAJY-Angkatan 2018),
Sean (ISI- Angkatan 2019) sedangkan masih ada dua
orang lagi yang masih di-follow-up dan belum bisa
bergabung dalam cell group online karena masih sangat
sibuk dengan tugas kampus. #Ria

Berikut ini adalah foto cell group online yang dihadiri oleh beberapa teman-teman baru:

Management Department
Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung baik lewat doa maupun
dana sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Juli kemarin dapat terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Agustus baik dana operasional maupun dana staff
adalah sebesar Rp,27.900.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp, Rp,7.600,000 - dan dana
staff sebesar Rp 20.300.000,-.
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Juli. Untuk
informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/
Dana Operasional Per 28 Juli 2020
Pemasukan
Pengeluaran
Akun
Nominal
%
Akun
Nominal
4,000,000
77%
Manajemen&Administrasi
Pendukung
Rp
7,228,037
1,200,000
23%
Mass
Meeting
Alumni
Rp
0%
CMD
MOC
Rp
0%
Maintenance & Kerumahtanggaan Rp
Yellowbox
497,665
763
0%
Event
Bunga bank
Rp
0%
HRD
Pendapatan Lain-Lain
Rp
Rp
5,200,763 100% Total
Rp 7,725,702
Total

%
94%
0%
0%
6%
0%
0%

100%

Dana Staff Per 28 Juli 2020
Total Kebutuhan:
Total Kebutuhan:
Total Kebutuhan Juli

Rp

20,300,000
Rp

20,300,000

Rp
63,972
Saldo Akhir Juni
Rp 11,200,327
Alumni:
Pendukung:
Rp
9,200,000
Dana Non.BCA:
Rp
20,464,299
Total Dukungan:
Saldo Akhir Juni
Rp
164,299
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 28 Juli),
bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada:
Bang Leo, Kaka-kaka Alumni BPN, Kak Bai, Bang Jimmy, Bang Josu, Bang Rey, Kak Beatrix, Kak Ibet, Kak
Betty, Ci Inda & Ko Sudiman, Kak Gius, Kak Eva, Kak Puri, Kak Fensi, Kak Fifin, Mas Ario & Kak Vera, Gereja
Korea, Kak Hendra Arisman, Bang Lambok, Kak Ie Anita, Kak Artha, Kak Godlif, Kak Nico & Kak Jenny, Kak
Wenef, Kaka Ayu & Kak Magxi, Kak Kristian Flare, Kak Lia Torry, Buk Lidya Kosasih, Mas Ir & Mba Deny,
Mas Sigit & Kak Rona, Mba Iput & Mas Agus, Kak Nancy Nora, Kak Novi Anjella, Kak Nobert,Kak Nukki, Pak
Le & Kak Tasya, Mas Gugun, Kak Sansan, Sarangeui Oppa, Kak Sintha, Kak Rini, Kak Bernat, Kak Chingching, Kak Wuri, Kak Anita & Mas Yefta, Kak Yesty, Kak Ocep, NN, NN, NN, NN.

Pokok Doa JOY














Bersyukur untuk joyer baru yang Tuhan kirimkan di masa pandemi ini.
Bersyukur untuk kecukupan finansial yang Tuhan berikan sampai SAAT ini
Doakan untuk kebutuhan staf baru . Sampai akhir september, ada 4 staf yang melayani
(Riana, Geti, Gloria, Ria) dan Oya sebagai calon staf
Doakan untuk kebutuhan finansial JOY (untuk dana operasional dan dana staf)
Doakan untuk semangat penjangkauan teman-teman baru di masa pandemi ini.
Doakan untuk joyer tetap setia dalam relasi dengan Tuhan melalui quiet time
Doakan JOY anniversary yang ke-28 secara terbatas (30 orang), tanggal 25 September.
Doakan untuk persiapan tim dan Pak Son yang sharing firman.
Doakan untuk Thpm (Thursday Prayer Meeting) yang akan diadakan tanggal 24
September untuk mempersiapkan anniversary. Doakan Oya yang akan sharing firman
Doakan untuk pelatihan staf tentang materi peer counseling dalam 3 bulan ini (mulai
agustus ini, seminggu 2x), agar dapat memperlengkapi staf dalam mendampingi joyer
secara lebih efektif.
Doakan untuk pertemuan board yang akan diadakan secara online. (waktunya belum
ditentukan secara pasti)
Doakan untuk pelatihan Oya sebagai calon staf.
Doakan untuk langkah-langkah pelayanan JOY di masa pandemi ini, karena yang masih
berlangsung adalah CG online. Kegiatan yang lain masih belum dilakukan.

