
Halo teman-teman, senang dapat menyapa lagi lewat kabar buat sahabat bulan ini.

bagaimana kabar teman-teman semua? 

Di KBS kali ini, ada berita tentang newcommunity yaitu cell group untuk teman-

teman baru yang Tuhan percayakan kepada JOY dan juga laporan keuangan JOY.

Juga mau menginfokan tanggal 23 Oktober yang lalu kami mengadakan encounter

(pengangkatan leader), setelah tahun lalu tertunda. encounter kali ini dilakukan

dengan versi pandemi (tidak menginap dan acara dipadatkan). Kita bersyukur ada

10 joyer yang memutuskan untuk menjadi leader. Bersyukur karena dalam

pelayanan JOY, Tuhan memberikan berkat lewat orang-orang yang mau terlibat

dalam pelayanan. Untuk kesaksian teman-teman yang ikut, bisa dilihat melalui IG

JOY.

Sekali lagi, bersyukur untuk dukungan teman-teman semua. Tuhan memberkati

Shalom

Kabar Bagi Sahabat
Oktober 2021

JOY FELLOWSHIP INDONESIA



New Community

Bersyukur Tuhan kirimkan mahasiswa-mahasiwa baru dalam persekutuan JOY. Untuk memfollow

up mahasiswa itu diadakan cell group new community. New Community diadakan khusus untuk

anggota baru dengan mengenalkan komunitas JOY dan bersama-sama berdiskusi tentang hal-hal

dasar kehidupan Kristiani. Tujuan New community bukan menjadi batas bagi orang untuk masuk

ke dalam cell group, tujuan NC adalah untuk membantu core members CG dalam mendampingi

anggota baru yang bergabung. New community dipimpin oleh Geti dan Sisil.

New Community diadakan tanggal 12 Oktober sampai 30 November. Ada 20 orang yang ikut

dalam new community rata-rata bersal dari Atmajaya.  Mereka di bagi menjadi 2 kelompok.

Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti JOY melalui UKM Fair Atmajaya. Nantinya

setelah mengikuti new community, teman-teman ini akan dimasukkan kedalam Cell Group yang

sudah ada. Harapannya dengan mengikuti cell group new community teman-teman lebih siap untuk

mengikuti cell group yang ada

Adapun kegiatan yang akan dilakukan selama anggota baru berada di new community sebagai

berikut:

1.Introduce & Games (memperkenalkan JOY serta kegiatannya dan perkenalan setiap anggotanya)

2. Bahan Jaminan Keselamatan

3. What is JOY & Cell Group (memperkenalkan CG dan aktivitasnya)

4.Bahan Quiet Time bersama CG

5.Bahan New Life 

6. Bahan Self Image 

7. Bahan Berpengalaman dengan Allah

8. Bahan JOY Values

Bahan-bahan tersebut akan diisi oleh pekerja secara bergantian. Doakan biar melalaui new

community ini teman-teman baru dapat dilayani dengan baik dan mereka dapat terus bertumbuh di

dalam Tuhan. Doakan juga untuk proses follow upnya karena sebagain besar mereka belum datang

ke Jogja. 



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

sehingga kebutuhan dana operasional, dana staf, bulan September kemarin dapat terpenuhi. 

Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan November baik dana operasional maupun dana staff adalah

sebesar Rp26.007.500- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp9,207,500- dan dana staff sebesar

Rp16,800,000-. Dengan jumlah staff 6 orang dan 1 orang karyawan Managemen.

Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staf untuk bulan September.

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 September (Per 30

September 2021), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.

Terimakasih kepada:                      

Gereja Korea,  San-San,  Wuri,  Alfian Rombe,  Chey &  Milton,  Pastima Siregar,  Betty

Noveria,  Godlif,  Yosie & Budhi, Inda & Sudiman, Aryo &  Vera, Jonis & Endang, Rey,  Sinta, 

 Rini &  Bernat,  Nico &  Jenny,  Artha,  Try Petonengan,  Samuel,  Hendra,  Anton &  Wana, 

 Renny,   Richard &  Riries,  Villy, Julis,  Retno,  Beatrix Dolvina, Sigit &  Rona,  Vidri,  Nancy

Nora,  Amos, Bu Lyd, Alumni Balikpapan,  Tasia, Gugun &Laily,  Eky,  Ching-Ching, NN, Nia

Anestesia, Julita Situmorang, Anita Adeline.

http://joyindonesia.org/management/

