
Halo. .  apa kabar teman-teman semua? Kami dar i

persekutuan JOY sangat bersyukur  bisa menyapa lagi  lewat

kabar bagi  sahabat kal i  in i .  JOY sangat bersyukur  untuk

set iap dukungan yang diber ikan melalu i  doa dan dana.

teman-teman juga j ika ingin di  doakan s i lahkan hubungan

kami,  set iap kamis ,  berdoa untuk alumni .

tetap semangat,  tetap berpengharapan kepada Al lah,  untuk

set iap hal  yang k i ta alami di  dalam kehidupan k i ta.

Tuhan memberkat i .
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Penjangkauan merupakan tugas yang terus diemban

persekutuan JOY. Tantangan tersendir i  dalam masa

korona untuk menjangkau mahasiswa baru adalah para

mahasiswa baru hampir  sebagian besar belum ada di

Jogja karena belum ada kampus di  Jogja yang

mengadakan perkul iahan di  masa pandemi in i .  

K i ta bersyukur  tahun la lu Tuhan k i r imkan teman-teman

baru,  secara khusus melalu i  KKCM. Hal  yang menjadi

tantangan adalah memfol low up teman-teman baru

karena belum pernah bertemu dan mereka juga

beradaptasi  menjadi  mahasiswa. Tantangan yang

mereka hadapi adalah manajemen waktu.  Doakan biar

kami ,  leader dan t im int i  d iber i  h ikmat untuk

menjangkau mereka.

Satu hal  sebenarnya yang menjadi  kekuatan dalam

penjangkauan adalah adanya orang kunci  yang

mengajak orang baru tersebut.  Dengan adanya orang

kunci  yang mengajak,  akan lebih mudah untuk

memfol low upnya.  Untuk i tu kami mendorong teman-

teman JOY menjangkau atau mengajak teman,  adik ,

atau teman kampus di  JOY.

Teman-teman alumni  juga dapat ter l ibat dalam

gerakan penjangkauan in i ,  j i ka teman-teman punya

ponakan,  sepupu,  tetangga atau mur id,  yang akan

sekolah di  Jogja,  teman-teman dapat memperkenalkan

JOY atau mengajak mereka ke JOY.

Salah satu strategi  yang diambi l  adalah dengan

membantu mencar i  kost  buat mahasiswa baru.  Semoga

dengan membantu mereka mencar i  kost  akan

membangun relas i  dengan anak baru.  JSC (JOY

Saturday Club) juga dirancang sebagai pintu gerbang

untuk teman-teman baru bergabung.

Doakan secara khusus untuk proses penjangkaun

mahasiswa baru in i .

Penjangkauan
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Pergumulan menjangkau anak baru ,  menjadi  peker jaan rumah yang t idak pernah selesai .

Di  tengah kesul i tan yang ada yaitu adanya anak-anak baru yang mulai  menunjukkan

komitmen untuk hadir ,  sungguh menjadi  penghiburan ter indah buat persekutuan JOY. di

bawah in i  ada beberapa kesan dar i  mereka:

Halo,  perkenalan nama saya Ance S.  Namangdjabar ,  biasa dipanggi l  S is i .  Saya di  ajak ke

JOY bulan November 2020,tapi  baru bergabung di  cg bulan Apr i l  2021.Saya di  ajak

teman saya (Kak Che & Ori ) .

Saya bersyukur  bisa bergabung di  JOY, ,  walaupun saya masih baru dan baru bergabung

di  cel l  group,  tapi  saya bisa mndapatkan pengalaman baru dar i  teman-teman JOY. Di  s in i

saya bisa shar ing dan berbagai  cer i ta pengalaman hidup dan sal ing mendoakan satu

sama lain.  

Ter imakasih kasih untuk teman-teman Cel l  group I fon yang telah mener ima,  membantu

dan membimbing saya dengan sukacita.  Semoga k i ta semua semakin kompak dan sal ing

mendukung 😊 �  Tuhan Yesus memberkat i .

Hai ,  aku Ica.  Kesan aku sebagai anak baru yang baru jo in di  JOY, past inya senang sekal i

dan seru.  Di  JOY aku merasa sepert i  mendapatkan keluarga baru dimana k i ta bisa sal ing

menolong satu sama lain ,  sal ing mendoakan,  sal ing menguatkan,  shar ing tentang

pengalaman atau hal  yang saat i tu menjadi  beban dalam dir i .  Di  JOY juga aku bisa

mengikut i  berbagai  kegiatan yang dimana hal  tersebut sangat dibutuhkan sepert i  JFM

dan JSC. Di  JOY juga orangnya ramah,  mau pedul i  satu dengan yang lain dan juga asik .

Meski  baru di  JOY aku banyak hal  yang bisa aku dapatkan dan di  pelajar i ,  baik  i tu

tentang dir i  sendir i  dan orang lain.  

Perkenalkan,  namaku L ia.  Menurut saya,  JOY Fel lowship bagus untuk di  ikut i  o leh

kalangan anak muda Kr isten.  Karena di  JOY k i ta di  bantu dan di  bimbing untuk lebih

dekat dengan Tuhan sehingga relas i  dengan Tuhan juga makin mendalam. Di  JOY k i ta

juga bisa banyak belajar  tentang mater i-mater i  untuk memahami di r i  sendir i  dan juga

orang lain dengan mengikut i  CG atau cel l  group. K i ta juga bisa shar ing dengan saudara

atau saudar i  yang ada di  JOY tentang masalah k i ta dan mencar i  ja lan keluar bersama-

sama. Di  JOY k i ta juga di  ajarkan untuk bersosial isas i  dengan baik sehingga k i ta dapat

bekal  tentang tata krama. Int inya JOY sangat membantu anak muda termasuk saya untuk

bisa lebih dekat dengan Tuhan,  memi l ik i  re las i  yang baik dengan Tuhan,  dan juga

membantu perkembangan s ikap atau per i laku seorang remaja.
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Bersyukur  untuk set iap dukungan dar i  para alumni  maupun pendukung,  baik lewat doa

maupun dana sehingga kebutuhan dana operasional ,  dana staff ,  bulan Apr i l  kemarin

dapat terpenuhi .  

Total  Rencana Anggaran kebutuhan bulan Juni  baik  dana operasional  maupun dana staff

adalah sebesar Rp,25.650.000- dengan pembagian dana operasional  sebesar Rp,

Rp, 10,200.000 - dan dana staff  sebesar Rp 15.450.000,-.  dengan jumlah staff  5 orang

dan 1  orang karyawan Management

Ber ikut  in i  adalah real isas i  anggaran kegiatan operasional  dan dana staff  untuk bulan

Apr i l .  Untuk informasi  r inci  dan Laporan Keuangan,  dapat di l ihat di

http://joyindonesia.org/management/
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Ter imakasih untuk semua alumni  yang sudah dengan set ia mendukung persekutuan JOY

dalam dana maupun doa. 

Ber ikut  nama-nama alumni  dan pendukung yang mendukung sepanjang bulan Februar i

(Per 30 Apr i l  2021) ,  bagi  yang belum tercantum namanya,  mohon konf i rmasi  kepada kami.

Ter imakasih kepada:     

                 

San-San,  Wur i ,  Beatr ix  Dolv ina,  Betty Nover ia,  Ju l is ,  Yest i  Panggalo,  Herbet ,  Nancy Nora,

Wiyanto Si laban,  Yosua,  Hendra Ar isman,  Fanny Nggeol ima,  Oland,  Nuan Kaban,  Angela

Meric i ,  Artha Togatorop,  Donny,  Ocep,  Leo Sihombing,  Sigit  & Rona,  Amos,  Yosa,J immy

Naibaho,L ia Torry ,  Angela Meric i ,  Retno Dwi ,  Inda &Sudiman,  Iput & Bagus,  Erna Yoshie,

Vi l ly ,  Anita Adel ine,  Alumni  Bal ikpapan,  Ig in & Pak Daud,  T iwi  Waang,  Gugun,  Ching2, Bu

Lyd,  Bernat&Shinta,  R in i ,  T innong,  Nico & KaJenny,  Eva Ernawati  

http://joyindonesia.org/management/

