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Hai teman-teman, kembali

menyapa dengan kabar JOY

bulan Maret ini.Bagaimana

kabar teman-teman semua?

semoga KBS ini mengobati

kerinduan teman-teman

terhadap JOY. Terus dukung

dalam doa agar JOY terus

dipakai menjadi berkat buat-

mahasiswa di Jogja

Kegiatan masih banyak

dilakukan secara online

Kampus di Jogja belum masuk

secara offline. Mahasiswa terus

berjuang dengan kuliah online.

berharap dalam situasi apapun

kita terus berpengharapan di

dalam Tuhan.

Tuhan memberkati kita semua. 
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J O Y  S A T U R D A Y  C L U B
G R O U P  T H E R A P Y  C L U B

JSC merupakan sarana untuk mendekatkan sesama anggota JOY. JSC perdana ada dua club
atau group yang dibuka diantaranya group therapy. JSC dilaksanakan selama delapan kali
pertemuan dan dimulai dari 6 februari hingga 27 maret 2021 ini. Group therapy kali ini
ditujukan untuk mengenali diri, setiap pertemuan membahas tentang hal-hal yang
membentuk seseorang menjadi seperti saat ini. Setiap minggu pembahasannya berbeda-
beda dengan tujuan anggota semakin dalam menganalisis hal-hal apa yang menjadi dasar
pembentukan kepribadian mereka. Harapannya anggota group therapy ini dapat mengenal
diri mereka sehingga membantu mereka dalam bersosialisasi baik itu di rumah, di kampus
atau tempat umum lainnya. 

Berikut ini adalah salah satu sharing dari Zerah, anggota group therapy tentang apa yang
dirasakan saat mengikuti group ini

Sebelum mengikuti JSC Grup Therapy saya berpikir kelas ini akan berat dan identik dengan
hal yang menyedihkan. Namun setelah mengikuti tiap pertemuannya, saya merasakan Grup
Therapy ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak hal baik kepada saya. Di tiap
pertemuan kelompok terapi ini suasananya sangat seru karena bisa saling sharing dan
mendengarkan cerita dari teman-teman yang mengikuti terapi kelompok ini. 

Di pertemuan awal yang masih membahas hal-hal ringan hingga makin dalam di pertemuan
berikutnya saya dibuat mengingat kembali kejadian dan pengalaman di hidup saya yang
akhirnya membuat saya menjadi pribadi seperti sekarang. Saya menjadi lebih mengerti tiap
alasan dari sikap dan karakter saya yang ternyata terpengaruh dari pengalaman saya di masa
lalu. Singkatnya, terapi kelompok ini membuat saya lebih mengenal diri saya. Ada hal yang
selama ini saya pendam dan akhirnya bisa tersalurkan lewat terapi kelompok ini. Dari sharing
yang saya lakukan saya bisa melepaskan perasaan sedih, mengingat kembali pengalaman-
pengalaman di hidup saya dan banyak bersyukur ketika teringat bahwa Tuhan selalu
menyertai saya sepanjang perjalanan hidup saya. 

Hal lain yang menyenangkan dari terapi kelompok ini yaitu saya bisa mendengar cerita-cerita
menarik dari teman yang lain. Membuat saya melihat sisi lain dari teman-teman. Membuat
saya kagum dengan dengan orang-orang hebat ini karena bisa bertahan dengan baik
melewati segala pergumulan hidupnya masing-masing. Saya merasa banyak belajar dari
cerita dan pengalaman mereka, juga banyak pelajaran dari sisi psikologi oleh kak Riana yang
saya dapat melalui sharing dan diskusi kami.

Saya bersyukur dan sangat senang bisa mengikuti JSC Grup Therapy ini, mulai dari punya
tempat untuk bercerita mengenai diri saya yang mungkin sulit untuk diceritakan di tempat
lain, belajar banyak dari pengalaman teman yang lain dan melihat penyertaan Tuhan dalam
kehidupan saya dan teman-teman. Sekian, terimakasih.



           elain Group Theraphy, cooking club merupakan kegiatan yang diadakan setiap hari                  

      sabtu di Student Center dengan tujuan sebagai sarana untuk berfellowship time

bersama oleh joyers yang memiliki minat yang sama dalam hal masak memasak.

Mengingat pandemi sampai saat sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk sering

berkumpul dan bertatap muka bersama, maka diharapkan JSC Cooking Club bisa

mengobati rasa rindu para joyers bertemu teman-teman.

Cooking club berlangsung selama 2 bulan dan diikuti oleh maksimal 10 orang peserta

dan didampingi oleh 2 staff. Kegiatan yang dilakukan meliputi masak bersama dengan

menu-menu yang berbeda setiap minggunya dan juga sesekali mengadakan cooking

challange agar kegiatan tidak terlalu monoton serta disetiap akhir kegiatan akan ditutup

dengan sharing Quiet time (QT) bergilir dari para peserta. Biaya yang dikeluarkan untuk

membeli bahan-bahan makanan didapat dari dana kas yang terkumpul setiap minggu.

Bersyukur karena setiap minggunya, para joyers dapat konsisten mengikuti kegiatan,

sehingga cooking club dapat berjalan dengan baik. Setelah JSC (JOY Saturday Club)

periode 1 selesai bulan ini, akan dibuka kembali JSC periode 2 di pertengahan bulan

depan, yaitu setelah pelatihan JOY terlaksana tetapi dengan club-club yang berbeda dari

JSC Periode sebelumnya.

Joy Hosang salah satu joyer yang mengikuti Cooking Club mengatakan: "Aku senang bisa

mengikuti JSC selama 2 bulan ini karena selain bisa mengasah skill masak memasak, aku

juga bisa lebih dekat lagi sama teman-teman yang lain dengan berbincang, bercanda

dan berbagi sharing QT". #Glo
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J O Y  S A T U R D A Y  C L U B
C O O K I N G  C L U B  



JOY memulai pelayanan baru melalui media,

yaitu JOY Podcast: JOY teman sharing. JOY

teman sharing di upload di youtube JOY

Fellowship Indonesia. JOY Podcast yang akan

diberi nama “JOY teman sharing” dimana

konten ini bertujuan menjadi wadah teman-

teman JOYers untuk sharing pergumulan dan

kesaksian. Berharap melalui JOY Podcast ini

tidak hanya memberkati kalangan sendiri

namun bisa memberkati banyak orang.

Sampai saat ini JOY teman sharing, akan tayang

2 minggu sekali.  Sudah ada 2 podcast yang

tayang, temanya salah jurusan dan insecure.

Tema lain yang sudah selesai shoting adalah:

toxic relationship, perjuangan dalam studi,

jodoh siapa yang menentukan dan pacaran

beda tradisi. Tema lain yang sudah dijadwalkan

adalah: kedukaan (kehilangan karena kematian,

entrepreneur, bekerja di non profit organisasi

dan sibling rival.

Teman-teman dapat melihat di channel

youtube JOY fellowship Indonesia. Teman-

teman dapat like, comment, subscribe dan

share. Doakan agar pelayanan podcast ini dapat

memberkati setiap orang yang menontonnya. #
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J O Y  P O D C A S T



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

maupun dana sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Februari kemarin dapat

terpenuhi. Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan April baik dana operasional maupun

dana staff adalah sebesar Rp,25.133.000- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp,

Rp,9.683,000 - dan dana staff sebesar Rp 15.450.000,-. dengan jumlah staff 5 orang dan 1 orang

karyawan Management

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

Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di

http://joyindonesia.org/management/
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D E P A R T E M E N
M A N A J E M E N

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 Februari (Per

28 Februari), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.

Terimakasih kepada: Alumni Balikpapan, Anita Adeline, Bu lyd, Wuri, Alfian Rombe, Artha dan

Ronald, Cia, Beatrix Dolvina, Ching-ching, Betty Noveria, Indo, Hendra Arisman, Nancy Nora,

Retno Dwi, Villy, Yesti, Yoshie &  Budhi, Gugun, Oland, Julis, Bernat & Sinta, RIni, Benny,

Lambok, Agi, Nico & Jenny, Jeremia Saputra, Kiki Sitinjak, Godlif, Sinta,Inda & Sudiman,

Sarengeui Oppa, Ayu, Rey, Jimmy & Lita, Magxi, Nuansa, Sigit & Rona, Ocep, Bagus & Puput, Leo,

Ibeth, Etot, Umi,Lenny Pinoa, Yanto Bailaho,Donny, Tinong,Irawan & Denny     

http://joyindonesia.org/management/

