KABAR BAGI SAHABAT
BULAN MARET 2022

JOY FELLOWSHIP INDONESIA

SHALOM
Halooo...Joyer, apa kabar? Bulan ini kami
mendapat
alumni,

kunjungan

yaitu

bertemu

dari

Reynaldi.

dan

salah

Senang

fellowship

satu
bisa

bersama.

Terimakasih kunjungannya.
Bulan

ini,

juga

telah

diselesaikan

pelatihan periode ke-2. Pelayanan mass
meeting masih di lakukan secara online
Terimakasih untuk dukungannya kepada
persekutuan JOY jogja.
Tuhan memberkati kita semua

PELATIHAN PERIODE 2
Pelatihan Periode 2 dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 Maret 2022 secara online.
Pelatihan yang dibuka 101 (Orientasi JOY), 105 (Study Habit basic), 107 (How To Do
Quiet Time), 210 (How To Do Bible Study). Peserta yang dinyatakan lulus adalah
kelas 101 sebanyak 1 orang, kelas 107 sebanyak 7 orang, kelas 210 sebanyak 8
orang, serta kelas 105 ditutup kerena tidak ada pesertanya.
Beberapa tanggapan peserta terkait kelas yang mereka ikuti:

Peserta

101:

Dari pelatihan ini saya belajar siapa itu Allah dan iman serta keintiman dengan
Tuhan

Peserta

107:

Melalui pelatihan ini saya belajar bagaimana memulai quiet time
Saya dapat mengetahui sangat penting berkomunikasi atau melakukan relasi
dengan Tuhan dan juga pentingnya mengkhususkan waktu untuk Tuhan
Saya belajar mengenal sosok Yesus bagi hidup saya, mengetahui cara yang benar
dalam quiet time
Saya bisa lebih memahami apa itu quiet time dan bagaimana saya bisa melakukan
quiet time
Saya belajar agar kita bisa dekat dengan Tuhan, kita harus memiliki relasi yang
kuat. Relasi yang kuat bisa terbentuk saat kita melakukan quiet time. Quiet time
adalah pintu agar Tuhan dan kita lebih sama sama mengenal lebih dalam.
Semakin banyak kita melakukan quiet time, maka relasi kita dengan Tuhan akan
semakin kuat.
Aku harus bisa memaksa diriku untuk bisa lebih sering membaca Alkitab
Saya menjadi lebih tahu bagaimana cara melakukan quiet time dengan menarik
dan menghilangkan kebosanan atau kejenuhan
Saya belajar ada beberapa kendala-kendala yang bisa terjadi untuk kita
melakukan QT, tapi dibalik itu ada solusi dan bagaimama kita mengatasi kendala
tersebut untuk tetap bisa menjalankan QT dengan lancar

Peserta

210

Aku bisa belajar mendalami setiap firman yang dibaca
Saya belajar Bible study dengan beberapa metode
Saya diingatkan dan dapat pandangan baru lagi tentang bible study
Saya dapat belajar bagaimana cara untuk memahami firman Tuhan dengan baik
dan benar
Saya belajar bahwa dalam Bible studi harus memahami original meaning dan
bentuk tulisan di Alkitab

MANAJEMEN DEPARTEMEN
Bersyukur untuk setiap dukungan dari para alumni maupun pendukung, baik lewat
doa maupun dana sehingga kebutuhan dana operasional, dana staff, bulan Februari
kemarin dapat terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan April 2022 baik dana operasional
maupun dana staff adalah sebesar Rp25,157,500- dengan pembagian dana
operasional sebesar Rp8,407,500- dan dana staff sebesar Rp16,750,000-. 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/

Berikut nama-nama alumni dan pendukung yang mendukung sepanjang bulan
Februari (Per 28 Februari 2022), bagi yang belum tercantum namanya, mohon
konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada:
Nita & Mas Yefta, Wuri, Yesti P, Leo Sihombing, Tarigan, Betty, Angela Merici,
Yosie & Budhi, Inda & Sudiman, Bernat & Sintha, Rini, Retno, Rey, Iput & Bagus,
Alumni Balikpapan, Nancy Nora, Gugun & Laily, Ir & Denny, Bu Lyd, Anita Adeline.
San San, Nathania Putri , Roby Gilberth, Nuan, Etot, Ria Alfrida, Hendra, Meisy
Panjaitan, Megan Afkasiga, Artha, Donny, Dina, Ayu, Magxi, Lia Torry, Ola, Sigit &
Rona, Bai.

