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Kabar Bagi
Sahabat
JOY FELLOWSHIP INDONESIA

JOY TAHUN INI
Fokus JOY tahun 2022 :
Discipleship
Cell Group
JFM
Thpm
Kerjasama pelayanan dengan komunitas lain
Media
Mengaktifkan Ministry
Instagram, Facebook, Youtube, Web (Spotify,
dll)
Pengembangan diri untuk Staff dan mahasiswa
sesuai minat dan bakat
Pelatihan
Webinar

SHALOM

jumpa lagi dengan KBS
edisi perdana di tahun ini.
Sungguh bersyukur untuk
penyertaan Tuhan
sepanjang tahun yang lalu
dalam pelayanan JOY. Kita
yakin juga bahwa tahun ini
pun Tuhan akan menyertai
pelayanan JOY.
Terimakasih untuk
dukungan yang diberikan
untuk persekutuan JOY.
Tuhan memberkati
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MINISTRY

NEW COMMUNITY

CORE MEMBER
MEETING

Tahun ini, ministry akan
dihidupkan kembali.
Ministry yang dibuka ada 2
yaitu: Media (IG, youtube,
web, Fb) dan Event (JFM,
MC, Musik, Singer, tim
kreatif & Organizer).

New community telah
dilaksanakan selama 8x
pertemuan dari tanggal 12
Oktober - 30 November
2021. New Community (NC)
dikhususkan untuk
anggota baru Joy yang
mendaftar melalui
Welcoming Party
Universitas Atma Jaya
Oktober 2021.

Telah diadakan Core
Member Meeting tanggal
22 Januari 2022. Diikuti
oleh 10 core members
dan 6 pekerja.

Media didampingi oleh Glo
dan Tinong sedangkan
event didampingi oleh Oya
Sabtu, tanggal 29 Januari
akan diadakan pertemuan
perdana. Harapannya
ministry juga menjadi
kesempatan untuk
mengajak teman baru dan
mengumpulkan joyer yang
sudah ada di jogja.

Terdapat sekitar 40 orang
yang mendaftar dan 20
orang yang bertahan
mengikuti NC Meeting
hingga selesai dan
diserahkan ke CG untuk
bertumbuh dan puji Tuhan
hingga kini terdapat dua
orang Joyers dari NC yang
sudah di Jogja dan
mengikuti kegiatan Joy
seperti JFM dan CG
Offline, selebihnya masih
di kampung halaman .
Doakan untuk proses
follow up nya

Dalam CMM ini diisi oleh
penyegaran firman
Tuhan, pemaparan fokus
JOY tahun 2022, dan juga
brainstroming tentang
ministry. Kami juga
belajar lagi tentang
generasi Z yang
merupakan generasi
yang dilayani saat ini.
Harapannya dengan
mengenal generasi yang
dilayani, akan lebih
mampu melayani dengan
lebih efektif.
Selain itu ada juga video
encouragement dari
anggota CG untuk para
core members
Doakan untuk pelayanan
core member di kuartal
ini agar Tuhan sertai.
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DEPARTEMEN MANAJEMEN
Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, baik lewat doa maupun dana
sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Desember kemarin dapat terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Februari 2022 baik dana operasional maupun dana staff
adalah sebesar Rp25,107,500- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp8,407,500- dan dana staff
sebesar Rp16,700,000-. Dengan jumlah staff 6 orang dan 1 orang karyawan Management.
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan Desember. Untuk
informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di http://joyindonesia.org/management/

MINISTRY

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 Desember (Per 31
Desember 2021), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada:
Budhi & Yosie, Eva, Inda & Sudiman, Rey, Thalia, Retno, Iput, Etot,Jimmy, Richard, Anita Adeline,
Alumni Balik Papan, Bu Lyd, Gugun, Natput, Bernat & Shinta, Ratna Indah, Dian Istikasari, Wuri, Betty
Noveria, San San, Samuel, Tasia, Fridik Makanlehi (fritz), Kristina, Hendra, Josua Sitanggang, Artha, Lia
Torry, Angela Merici, Sigit & Rona, Leo Sihombing, Adel.

