KABAR BAGI SAHABAT
JOY FELLOWSHIP INDONESIA
BULAN MEI 2022

Shalom...
Halooo .. apa kabar? kembali menyapa lewat
KBS di akhir Mei ini. Bersyukur sekali situasi
covid yang sudah semakin mereda, sehingga
beberapa kegiatan bisa dilakukan secara
onsite.
Bagaimana keadaan covid di tempat temanteman? Apapun itu tetap jaga prokes ya.
Terima kasih sudah mendukung persekutuan
JOY dalam doa dan dana. Tuhan memberkati
kita semua.
Salam JOY Spirit
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Event Ministry
Bersyukur dengan pengadaan kembali
ministry di tahun ini menjadi wadah untuk
JOYer untuk belajar, mengembangkan bakat,
dan juga untuk berlatih melayani.
Dalam proses belajar dalam ministry di tahun
ini secara khusus di Event ministry sudah dua
kali melibatkan kakak-kakak JOYer senior
(alumni) untuk membantu teman-teman
JOYer mahasiswa untuk berlatih.
13 Mei yang lalu, ministry event belajar dalam
hal Worship Leader (WL), yang mengajar
adalah kak Andre. Materinya antara lain dasar
melayani sebagai WL, sharing pengalaman
Andre sebagai WL dan tips dan triks menjadi
worship leader.
2 2 Mei, belajar tentang Master of Seremoni
(MC) yang diajarkan oleh kak Yesti. Materinya
antara lain belajar teknik-teknik menjadi MC.
Untuk kedepannya masih akan mengundang
kakak-kakak JOYer senior (alumni) untuk
membantu teman-teman JOYer mahasiswa
untuk belajar dan mengembangkan bakat
mereka.
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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 April kemarin dapat
terpenuhi.
Total Rencana Anggaran kebutuhan bulan Juni 2022 baik dana operasional maupun dana staff
adalah sebesar Rp31,797,700- dengan pembagian dana operasional sebesar Rp11,047,700-. dan
dana staff sebesar Rp20,750,000-. Dengan jumlah staff 7 orang dan 1 orang karyawan
Management.
Berikut ini adalah realisasi anggaran kegiatan operasional dan dana staff untuk bulan April.
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 April (Per 30
April 2022), bagi yang belum tercantum namanya, mohon konfirmasi kepada kami.
Terimakasih kepada:
Gereja Korea, Wuri, Angela Merici, Lia Torry, Samuel, Bang Leo, Lala, Donny, Datu, Amos,
Antonius Sunarmanto, Ocep, Nita, Rey, Sigit & Rona, Inda & Sudiman, Denny & Ir, Jeremia,
Yosie & Budhi, Iput & Bagus, Anto & Mega, Nico & Jenny, Ching-ching, Bu Lyd, Roby, Anita,
Nukki, Dian Istikasari, Eva, Benny, Sarangeui Oppa, Ayu & Magxi, Opien, Lia Natalia, Yosua,
Narita, Nancy, San San, Gugun & Laily, Pak Camat, Melky, Anto & Mega, Nuan, Bernat, Shinta &
Rini, NAtput,,Jimmy, Megan.
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