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Halo joyer, apa kabar? 
senang bisa menyapa lagi lewat KBS
bulan Februari ini. Di JOY Jogja kami
kembali melakukan wfh selama 2
minggu karena 3 pekerja JOY terkena
covid. sehingga kegiatan kembali
dilakukan secara online. Kami bersyukur
untuk setiap perhatian yang diberikan.
kami juga mendengar beberapa joyer
alumni juga melaksanakan isolasi
mandiri karena terpapar covid. Kita
berdoa, biar setiap yang sakit bisa
semakin pulih dan kita semua dalam
keadaan apapun tetap merasakan
bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita.

Biarlah kasih Tuhan yang terus menjadi
kekuatan bagi kita.

lewat KBS ini, diberikan info singkat
tentang ministry yang telah dimulai lagi.
sebelum kegiatan di onlinekan, sudah
dilaksanakan 3x pertemuan.

Terimakasih untuk kesetiannya
mendukung persekutuan JOY jogja.

Tuhan memberkati kita semua
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SHALOM



Setelah ministry vakum -/+ 2 tahun,
akhirnya diaktifkan lagi di tahun ini.
Walaupun sedikit berbeda dengan
sebelumnya, kali ini ministry yang di buka
ada dua, yaitu Media dan Event.

Pertemuan ministry perdana di tahun ini
yaitu di tanggal 29 januari 2022 yang
lalu. Dari ministry event sendiri terbagi
kedalam beberapa bagian yaitu : Tim
Kreatif & Organizer untuk event-event di
JOY, serta tim musik, wl/singer, & singer.

Pertemuan rutin ministry day pada hari
sabtu jam 15.00 WIB di student center.
Sampai saat ini pertemuan ministry day
on site baru dilangsungkan sebanyak 3
kali dengan kehadiran joyer 6-8 orang.
Satu kali ditiadakan karna kedukaan
abang Sopar, dan yang kemarin ministry
day dialihkan ke webinar tentang
Metaverse karna jamnya sama dengan
pertemuan ministry.

Sejauh ini teman-teman cukup antusias
ikut pertemuan dan persiapan JFM
seperti dekor dll. Kini suasana JFM offline
kembali lebih hidup lagi karna ada
dekorasi-dekorasi yang dibuat oleh
ministry event. 

Untuk saat ini pertemuan tatap muka
harus kembali di online kan dikarenakan
situasi yang ada. Harapannya teman-
teman joyer tetap semangat dan mau
terus belajar bersama dan juga melalui
ministry bisa jadi tempat untuk sharing
dan saling mendukung antar teman-
teman joyer mahasiswa.

Ministry Day

Tentu menjadi tantangan untuk memulai
kembali ministry yang sempat vakum -
+2tahun, dan tentu saja ini menjadi
pergumulan "apakah kita bisa
menjalankan ministry ditengah pandemi
yang masih belum menentu seperti ini"
Dan setelah memutuskan untuk
mengaktifkan kembali ministry, maka
Mediapun jadi salah satu ministry yang
dibuka di persekutuan JOY

Media ministry sendiri untukk saat ini
berfokus pada pelayanan di bagian
media misalnya : Sosial Media, Youtube
dan juga Web. 

Untuk sosial media, pelayanan media
berfokus pada pembuatan konten-
konten dan membagikan informasi
terkait kegiatan yang dilaksanakan JOY

Untuk youtube sendiri kita berfokus juga
pada pembuatan konten yang bertujuan
sebagai sarana Joyers untuk sharing
dengan yang lain. Dengan harapan
bahwa melalui pelayanan mediapun kita
bisa menjaring anggota-anggota baru
untuk terlibat dalam persekutuan JOY.

Event Media



Departemen manajemen

Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, baik lewat doa
maupun dana sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Januari kemarin
dapat terpenuhi. 
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Maret 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
Januari. Untuk informasi rinci dan Laporan Keuangan, dapat dilihat di
http://joyindonesia.org/management/

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 Januari
(Per 31 Januari 2022), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada
kami.
Terimakasih kepada:                      
Pendukung Korea, Betty Noveria, Beatrix Dolvina, Nancy Nora, Roby Gilberth, Dian Istikasari,
San San,  Wuri Handayani, Sudiman & Inda, Shieun, Retno, Nico &Jenny, Rey, Jimmy,  Richard,
Gugun & Laily, Thalia, Bu Lyd, Nathania Putri, Alumni Balikpapan, Irawan & Denny, Agi,  Artha, 
 Lia Torry, Angela Merici, Sigit & Rona, Leo Sihombing, Adel, Julita Situmorang, Awi.

http://joyindonesia.org/management/

