
LET YOUR FAITH BE BIGGER THAN
YOUR FEARS

Halooooo....teman-teman semua, apa
kabar semua?  selamat paskah juga,
selamat merayakan cinta kasih Tuhan di
dalam kehidupan kita.
pada KBS kali ini khusus akan dibagikan
laporan apa yang terjadi dalam
persekutuan JOY dalam satu kuartal ini.
tanggal 28 April kemarin, staf melakukan
rapat kuartal.
Terus dukung persekutan JOY dalam doa.
karena itu adalah kekuatan dalam
pelayanan yang Tuhan percayakan ini.
Terimakasih untuk dukungan dana juga
yang diberikan untuk persekutuan JOY.

Tuhan memberkati kita semua.
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SHALOM



·Dalam masa corona ini ada kemunduran
dalam kehadiran di CG karena pulang
kampung  (setengah lebih anggota pulkam)
dan masalah jaringan membuat beberapa
teman susah bergabung dalam CG
Perlu memikirkan ulang tentang Follow up
teman baru, karena teman baru hanya
dikenal melalaui online (belum pernah
bertemu secara langsung). Hal yang dapat
dilakukan adalah melakukan follow up
pribadi dengan memberikan kartu digital
ketika mereka ujian, ultan, dll
akan membuat flayer yang diperuntukkan
untuk anak baru. Tujuannya untuk
menjangkau anak baru

JOY KUARTAL 1

CELL GROUP

Pada kuartal 1 telah diadakan satu periode
pelatihan yaitu 101 orentasi JOY, 107 How
to do Quiet time, 202 personal holiness dan
304 peer counseling. ada 2 orang lulusan
101 yang berkomitmen menjadi anggota
JOY.
Pada kuartal ini ada satu webinar yang
dibuka. Tema webinar adalah “Free Sex:
Think Twice!” dengan tiga fasilitator yaitu
Riana, Astri dan Yeri. Webinar membahas
dampak Free Sex dari tiga sisi yaitu sisi
psikologi, sisi medis dan sisi teologi.
Peserta yang hadir pada webinar ini
berjumlah 48 orang

HRD

JFM dilakukan secara online dan satu bulan
offline dengan live IG
Rata-rata kedatangan keseluruhan JFM
adalah 20 orang.
Rata-rata kedatangan JFM online adalah 24
orang 
Rata-rata kedatangan JFM offline adalah 24
orang 
Pembicara adalah mantan staf dan board
JFM online menjadi sarana alumni untuk
bisa bergabung dan terkoneksi lagi dengan
JOY 
Masih banyak anggota cg yang belum
bergabung 

MASS MEETING



JOY saturday club bertujuan sebagai
sarana untuk membangun kedekatan antara
anggota. JSC perdana dibuka pada 6
februari sampai dengan 27 maret 2021.
Rencana awal ada 3 club atau group yang
akan dibuka, tetapi kurangnya anggota yang
mendaftar sehinga hanya 2 yang dibuka
yaitu group therapy dan cooking club. ada
14 joyer mahasiswa yang ikut
JEC Periode 2 dibuka  17 April- 12 Juni. Ada
3 club yang dibuka yaitu sort club, movie
club dan Group therapy *find your
s.h.a.p.e). ada 20 joyer yang ikut

JOY KUARTAL 1

JSC (JOY Saturday Club)

Dari kebutuhan  dana operasional rata-
ratanya 27% di dukung dari alumni, sedang
dana staf 51% kebutuhan dipenuhi melalui
alumni. kekurangannya yang lain di dapat
dari pendukung
untuk pembelian fasilitas, selama kuartal 1
ini adalah peralatan untuk podcast
jumlah alumni yang mendukung sekitar 43
orang
sudah ada pengumpulan dana untuk mobil.
saat ini mobil sudah dibeli di jakarta, tetapi
masih diurus surat-surat di jakarta. (jika
sudah datang ke Jogja akan diberi laporan
ke alumni)

MANAJEMEN

Bulan januari dan februari konten instagram
berisi perenungan firman Tuhan, tahukah
kamu versi alkitab, quote. Rata-rata konten
instagram dalam bentuk gambar, tulisan, gif
serta video. 
Sejak maret ada mahasiswa yang
membantu pembuatan desain tampilan
konten dan membuat konten quotes. 
Podcast JOY teman sharing dipersiapkan
sejak bulan februari 2021 dan di upload
pada bulan maret. saat ini JOYteman
sharing tayang 2minggu sekali
Untuk web di isi dengan laporan keuangan
bulanan dan tahunan serta pokok doa
mingguan dan informasi lain seputar JOY.

MEDIA



 
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Mei 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 Maret.
Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di
http://joyindonesia.org/management/

DEPARTEMEN MANAJEMEN

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. Bank BRI atas
nama Sopar Bonggas tidak bisa di track karena Beliau lupa password m-banking dan belum bisa
diurus. Terimakasih kepada:      

Ani benu, alumni balik papa,fifin, rey nainggolan, dina, anita adeline, villy, magxi, anto &mega, bu
lyd, yesty, ayu, boby, wuri, sigit & rona, gugun, tryxys, amos, iput & bagus, derwin rony sina,  budhi
& yoshie, agnes lodong, leo sihombing, ronald sandewa, dwi sibagariang, angela merici, donny fa,
julis, natalia sibagariang, beatrix dolvina, richard & riris, nuan kaban, ching2, sarengeui oppa, 
 irawan & denny, betty noveria, godlif, nico & jenny, hendra arisman, oland, san susanto, herbet, 
 inda & sudiman, yosua, nancy nora, nia sidebang.

http://joyindonesia.org/management/


Bisa juga dapat

Mulai 1 mei- 30 juni ini, JOY membuka kembali
penerimaan calon staf. Tolong doakan untuk
proses ini, agar Tuhan sang empunya tuaian
dapat mengirimkan pekerja-pekerja baru untuk
persekutuan JOY. Doakan untuk segala proses
penerimaan ini.
bagi yang ingin menanyakan berkaitan tentang
hal ini silahkan hubungi JOY fellowship

PENERIMAAN CALON STAF


