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Tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di bulan terakhir di tahun
2020 ini. Banyak hal tak terduga terjadi dalam kehidupan kita masing-
masing juga dalam kehidupan kita bersama dengan adanya pandemi

Covid 19. Biarlah kita terus dikuatkan dalam menghadapi setiap
tantangan yang kita hadapi dan terus berpengharapan di dalam

Tuhan. Terimakasih untuk kesetiaannya dalam mendukung JOY. Tuhan
memberkati.



Akibat pandemi covid-19 ini, JOY tidak mengadakan JFM
selama 9 bulan. Akhirnya JFM kembali diadakan lagi
secara Offline perdana dalam masa pandemi ini pada
tanggal 13 November yang lalu. JFM diadakan secara
sederhana di Student Center dan disiarkan secara live di
IG JOY. Kami masih terus mengevaluasi tentang
pelaksanaan JFM offline. Sharing firman dari kisah Daud
vs Goliat dan mendengarkan kesaksian dari 2 joyer.

Karena JFM diadakan secara Offline dalam kondisi
pandemi yang belum berakhir, maka dilakukan
pembatasan jumlah audience yaitu hanya 30 orang saja.
Itu sudah termasuk pekerja dan teman-teman yang
melayani.  Untuk itu, kami membuka pendaftaran secara
online. Bersyukur di JFM perdana ini ada 27 orang  yang
hadir termasuk 4 orang teman baru.

Untuk JFM Offline berikutnya akan dilakukan tanggal 11
Desember untuk merayakan JOY Night dengan fokus
mengundang teman-teman baru yang sudah ada di
Jogja. # Oya

JFM OFFLINE

SERBA-SERBI JOY

JFM ONLINE

Selain uji coba JFM offline, kami juga
mengadakan JFM online menggunakan
Google Meet dengan format sederhana,
yaitu nyanyian pembuka, firman dan doa
bersama. Estimasi waktu JFM ± 1 jam. 
JFM online mulai diadakan pada tanggal 27
November 2020, dengan pembicara pak
Son. Dalam JFM online perdana ini dihadiri
sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari
anggota board, joyer alumni dan joyer
mahasiswa.
JFM online berikutnya diadakan tanggal 4
Desember, dengan pembicara Mr Yoon
(salah satu anggota board).
Tahun ini hanya bisa melakukan 2x JFM
online karena ada kegiatan JOY Night dan
setelah itu JOY libur akhir tahun.# Oya



Pada bulan September lau, diadakan survey tentang
harapan genenerasi Z di Jogja terhadap kelompok tumbuh
bersama. Jumlah responden 120 (74 non joyer dan 46 non
joyer). salah satu pertanyaan adalah tentang topik yang
ingin dibahas di dalam kelompok kecil. jawaban tertinggi
adalah tentang pengembangan diri.

Berdasarkan survey tersebut dan pemahaman tentang
generasi Z, muncullah ide untuk melakukan kegiatan untuk
menarik perhatian generasi Z. Kami namakan JOY Saturday
Club. Selama 2 bulan akan ada club-club yang dapat dipilih
oleh joyer untuk bergabung di salah satunya. setelah 2 bulan
kegiatan akan selesai dan akan ada club baru lagi yang
akan dibuka dan diikuti. 

Untuk 2 bulan pertama dan yang akan dibuka tahun depan.
Akan ada 3 club yang dibuka yaitu terapi kelompok dengan
tema pengenalan diri yang akan dipandu oleh Riana,  club
baca dipandu oleh Oya dan Geti dan Club memasak yang
dipandu oleh Glo dan Ria

Harapannya melalui club-club tersebut, bisa menjadi sarana
untuk menjadi dekat dengan mahasiswa dan juga belajar
sesuatu yang baru. # Riana

JOY SATURDAY CLUB

SERBA-SERBI JOY

JOY LIBUR

Tinggal menghitung hari untuk
memasuki bulan desember. Pada
pertengahan bulan Desember akan
diadakan rapat akhir tahun pada
tanggal 13-16 Desember. Setelah itu
aktifitas JOY akan diliburkan. JOY akan
memulai aktifitas pada tanggal 8
januari 2021. Sampai ketemu ditahun
2021 . GBU# Geti



Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, baik lewat doa maupun dana sehingga
kebutuhan dana operasional, dana staff,  bulan Oktober kemarin dapat terpenuhi. 
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan November baik dana operasional maupun dana staff adalah sebesar
Rp,23.000.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp, Rp,8.100,000 - dan dana staff sebesar Rp
14.900.000,-. dengan jumlah staff 5 orang dan 1 orang karyawan Management
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Oktoberber.
Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/

MANAGEMENT DEPARTMENT

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 September (Per 30
September), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada: Alumni Balikpapan, Bang Hary Pasaribu, Bang Herbet ,Bang Jimmy& Keluarga, Bang
Lambok, Bang Leo dan Keluarga, Bang Rey, Bang Tarigan, Bang Nuan & Keluarga, Buk Lyd, Gereja Korea,
Kak Alin, Kak Amos dan Kelurga,  Kak Anita Adeline, Kak Artha, Kak Beatrix, Kak Betty,  Kak Bernat & Kak
Shinta, Kak Ching2, Kak Christian Flare, Kak Claudia, Kak Edward Butar2, Kak Emon, Kak Eva, Kak Gius, Kak
Godlif, Kak Itho, Kak Julis, Kak Kiki Sitinjak dan Keluarga , Kak Martha Dora, Kak Nancy, Kak Ocep, Kak
Richard, Kak San2 dan KelurgaKak Villy, Kak Wuri, Kak Yesti, Ko Sudiman & Ci Inda, Mas Bagus & Mba Iput,
Mas Budhi & Kak Yosie, Mas Donny dan Keluarga, Mas Gugun,   Mas Sigit & Kak Rona, Mba Rini, Pak Lek dan
Kak Tasia, NN, NN, NN, NN, NN, NN. #tim manajemen


