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Hari Kamis setiap minggunya merupakan hari dimana
kita JOYers melakukan doa dan puasa bersama. ThPM
sudah beberapa bulan ini dilakukan secara virtual

I TRUST YOU GOD

melalui Zoom. Tepat pukul 19.00 WIB, Link Zoom
sudah aktif dan semua Joyer dari berbagai tempat
dapat berkumpul bersama secara virtual. Sebelum

MATI KETAWA
ALA JOY

ThPM

dimulai,

obrolan

ringan

berjalan

sambil

menunggu semua Joyers bergabung bersama di ThPM.
Obrolan ringan ini merupakan salah satu hal yang
membuat rindu berkumpul bersama dengan JOYers,

PRAYER POINTS

meski antar generasi dengan angkatan yang cukup
jauh, tetap bisa ber-fellowship time dan berbincang
bersama.

WARNASARI
ThPM

JOY Fellowship

kali

ini

dipimpin

oleh

MC

ganteng

Ba’i

Kaesmetan. Dimulai dengan bertukar sapa dan saling
memberi

kabar

dengan

Jl. Mancasan Kidul, Gang Wiroto No. 189E

pertama

RT 07/RW 01 Condongcatur, Depok

dipopulerkan oleh Yesua Abraham yaitu “Tak Akan

Joy Indonesia

dinyanyikan

Anthem

dilanjutkan

dengan

yang

JOY

lalu

Student Center :

Sleman D.I. Yogyakarta 55283

menyanyikan

hangat

adalah

Song.
Pujian

Pujian
yang

Berhenti”. Setelah itu dilanjutkan dengan firman.
ThPM kali ini bertemakan Discipline yang dibawakan
oleh Mas Sigit.

@joyIndonesia
Joy Fellowship Indonesia

Melalui sharing-nya, mas Sigit menjelaskan bahwa ia
bukanlah orang yang disiplin.
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Keluarganya broken home sehingga disiplin
bukan hal yang tumbuh atau diajarkan dari
keluarganya.

Dia

juga

menyampaikan

menurut penelitian, anak-anak yang dispilin
dari kecil akan menghasilkan anak - anak
yang berprestasi dan menghasilkan karyakarya yang hebat. Negara-negara maju juga
merupakan Negara yang memiliki wargawarga yang disiplin.
Pemain Bola Messy dan Ronaldo merupakan salah satu produk disiplin, permainan bola mereka
merupakan hasil dari kedisiplinan mereka. Menurut Mas Sigit melalui contoh – contoh
tersebut, secara singkat disiplin memerdekakan dan mendewasakan. Mas Sigit menyebutkan
bahwa ia belajar disiplin dengan sungguh – sungguh yaitu melalui JOY.
Firman kali ini diambil dari 1 Timotius 4 : 6-8.“4:6 Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu
kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik,
terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kauikuti selama
ini. 4:7 Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 4:8
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena
mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.” Paulus
mengingatkan untuk menjadi pelayan kristus yang baik haruslah terdidik dalam kedisplinan
yang baik.
Disiplin beribadah dan disiplin rohani bermanfaat
agar kita dapat melatih diri dalam memberikan
persembahan yang kudus dan berkenan. Menurut
Mas

Sigit,

bertransformasi

disiplin
dari

rohani

seorang

yang

membuatnya
menjumpai

Kristus menjadi seorang murid Kristus. Melalui JOY,
kegiatan yang dia lakukan seperti rajin quite time,
rajin cell group menjadikan dia murid Kristus.
Seorang yang disiplin rohani menjadikan ia seorang
yang dewasa. Dari orang Kristen yang dewasalah
yang menghasilkan buah. Dari buah itulah orang lain
melihat Kristus dalam kita.
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Mas Sigit menutup sharing firman dengan mengingatkan agar kita disiplin rohani bukan karena
identitas rohani kita atau prestasi rohani kita tapi kita disiplin rohani karena relasi kita dengan
Tuhan. Berikan waktu khusus kita untuk berelasi dengan Tuhan. Semakin erat dan dekat relasi
kita, semakin disiplin kita untuk membangun relasi ini lebih intim. Renungan firman kali ini
adalah “apa buah yang sudah kita hasilkan? Buah yang negatif atau buah yang positif? Apakah
buah ini menjadi batu sandungan atau menjadi berkat?” Firman ditutup dengan doa yang
dipimpin oleh Mas Sigit dan pujian pengantar firman yaitu “Thy Word”.
ThPM kali ini agak berbeda susunan acaranya, kesaksian dari Kak Lia disampaikan setelah
firman. Kak Lia men-sharing-kan hidupnya selama di JOY dan apa yang dia pelajari dan
dapatkan di JOY. Melalui nasehat ibunya sebagai bekal dia di Yogya agar dia hidup untuk terus
memilih melakukan hal yang baik sekalipun keadaan tidak baik atau sekalipun orang lain
bersikap tidak baik kepadamu. Jika mau bertemu orang baik maka ia harus jadi orang baik,
karena orang baik akan bertemu dengan orang baik. Dan kak Lia bersyukur menemukan orangorang baik di JOY dan mengajarkannya kedisiplinan.
Dia sempat bertanya-tanya saat baru hadir di JOY,
kenapa bisa orang-orang tetap setia untuk terus hadir
di

setiap

event

JOY

dan

datang

tepat

waktu,

sedangkan mereka juga berjuang di dalam studi
mereka? Karena melihat orang–orang di sekitarnya di
JOY

berjuang

berdisiplin,

menjadikan

motivasi

untuknya menjadi disiplin juga. Kak Lia juga terus
merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, hingga
ia merasakan kesulitan untuk membalas kebaikan
Tuhan. Tapi melalui hidupnya dia berjuang untuk
disiplin

dan

membangun

relasi

dengan

Tuhan.

Baginya segala yang membuatnya dekat dengan
Tuhan adalah hal yang baik. Kesaksian kak Lia ditutup
dengan doa yang dipimpin oleh Bang Tarigan.
Setelah kesaksian dari kak Lia, setiap orang akan dibagi ke breakout room untuk mendoakan
JOY dan juga saling mendoakan satu sama lain. Setelah kembali ke main room dan
mendengarkan beberapa pengumuman, ThPM ditutup dengan Farewell Song dan doa penutup
dipimpin oleh Murdiono.
Sekian sekilas review ThPM kali ini. Semoga dapat memberi gambaran kecil mengenai ThPM
dan membuat JOYer lain antusias ikut bergabung dan berpuasa bersama di minggu depan.
Sampai bertemu di ThPM selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. ***
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REKENING
YAYASAN JOY
Rekening YAYASAN JOY FELLOWSHIP telah aktif. Untuk dukungan
Dana Staf dan Dana Operasional JOY bisa langsung ditransfer ke
rekening ini. Rekening lama yang selama ini dipakai akan segera
dinonaktifkan secara bertahap. Terimakasih untuk kesetiaan temanteman mendukung JOY. Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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I Trust You God
By: Patricia Sibarani

“Kalau semua hal dalam hidup tidak berjalan seperti
yang diinginkan dan cenderung buruk, apakah saya
akan

berhenti

percaya

pada

Tuhan?”

Itu

adalah

pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya ketika saya
bergumul dengan keadaan sebagai pengangguran dan
ditambah lagi dengan sakit stroke yang dialami mama
saya.

Saya

bukan

mempertanyakan

Tuhan,

bukan

mempertanyakan Tuhan di mana dalam keadaan seperti
ini. Bukan… itu bukan pertanyaan saya. Saya hanya
dipenuhi kekuatiran tentang masa depan, tentang apa
yang

akan

terjadi

kepada

saya

dalam

usia

yang

(menurut banyak orang) harusnya sudah settle dan
mapan.
Perjalanan hidup saya ini dimulai dengan keberatan saya dengan nilai-nilai di tempat saya
bekerja. Awalnya saya dianggap kurang berjuang, banyak mengeluh, bahkan bapak saya
menganggap daya juang saya rendah dan manja ketika saya menyampaikan hal-hal yang
membuat saya tidak tenang dan tidak nyaman saat bekerja. Profesi saya selama lima tahun ke
belakang adalah seorang dosen, yang saya bahkan sudah sampai pada level Dekan di Fakultas
Hukum Universitas Victory Sorong tempat saya mengajar. Namun selama lima tahun saya
berada di kampus tersebut tidaklah seperti yang saya bayangkan. Saya mencoba mentoleransi
hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya, dan bertahan karena saya mencintai
mengajar, dan saya mengasihi mahasiswa-mahasiswa saya yang kemudian menjadi teman dan
sahabat saya.
Singkat cerita, saya sampai pada titik toleransi yang sudah tidak mampu saya luaskan lagi dan
saya memilih mengundurkan diri di bulan Maret 2022 setelah Rektor menghina latar belakang
pendidikan saya yang tidak linear antara S1 dan S2 karena saya tidak ingin memberikan semua
laporan mengajar saya kepadanya untuk diakui menjadi miliknya demi uang sertifikasi, padahal
beliau menolak mengajar semua matakuliah tersebut dengan dalih, “untuk ke depannya kampus
tidak akan lagi memakai dosen yang tidak linear!” begitu keputusan rektor, setelah sebelumnya
dia mengambil kewenangan saya sebagai dekan untuk menandatangani SK Mengajar dan
menentukan dosen yang akan mengajar di semester depan.
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Lalu saya bertanya, “apakah ini artinya saya sebagai dosen yang tidak linear harus berhenti dari
kampus ini?” dan rektor mengatakan “IYA!” Dengan perasaan hancur saya menjawab “baiklah!”.
Kemudian saya kembali ke ruangan saya dan membuat surat pengunduran diri dan
menyerahkannya pada rektor. Saya juga menginformasikan kepada semua mahasiswa di
fakultas tempat saya memimpin bahwa saya sudah mengundurkan diri dan besok akan keluar
kampus. Saya lalu mulai merapikan barang-barang saya dan dengan terduduk lalu saya
bertanya pada diri saya: “apakah keputusan saya salah Tuhan? Apakah saya terlalu sombong
tidak mau memberikan laporan mengajar itu? Apakah saya tidak mengasihi mahasiswa saya
lagi?” Saya lalu menutup pintu ruangan saya dan berdoa, saya bilang “Tuhan, kalau keputusan
saya salah maka koreksilah, tapi saya tidak akan melihat lagi ke belakang dan akan
menghempaskan debu kakiku dari tempat ini dan pergi Tuhan. Selamanya.”
Keesokan harinya terjadilah situasi yang saya tidak
sangka terjadi, yaitu mahasiswa saya satu fakultas
datang ke ruangan saya dan menangisi saya seperti
saya mati. Bukan hanya mahasiswa, staff dan dosendosen semua menangis dan memeluk saya dan tidak
rela saya pergi dari kampus. Akan tetapi, bukan tidak
mengasihi

mereka

tetapi

karena

saya

sangat

mengasihi mereka sehingga saya beranikan diri tidak
hidup

dalam

kepalsuan

dan

mentoleransi

kebohongan, karena suatu hari nanti saya akan mati
rasa dan tidak mampu lagi melihat yang benar adalah
benar, dan yang salah adalah salah. Dengan senyum,
saya keluar dari kampus itu membawa semua hal yang
adalah milik saya dan meninggalkan mahasiswa juga
dosen-dosen, serta staff fakultas yang menangisi
kepergian saya.
Sampai di rumah, saya menutup pintu kamar saya dan duduk di tepi tempat tidur dan menangis
sekeras-kerasnya karena sedih yang sangat dalam. Saya menangis sepuasnya dan bilang sama
Tuhan “saya tidak akan melamar pekerjaan, tapi Tuhan yang harus bawa datang pekerjaan
kepada saya.” Saya melakukan hal yang paling saya cintai dalam hidup saya, yaitu mengajar dan
saya harus pergi. Dan saya bertanya, “lalu selanjutnya apa Tuhan? Kemana saya harus pergi?
Kampus mana yang mau menerima saya? Saya bahkan tidak punya surat pengalaman kerja.”
Pergolakan dalam diri saya sangat terasa bergemuruh sampai menyebabkan kepala saya sakit
luar biasa seperti mau pecah, kecewa bercampur dengan sedih jadi satu dan seolah-olah dunia
saya berakhir.
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Saya lalu melewati hari-hari saya sebagai pengangguran banyak acara. Tidak ada sama sekali
pikiran saya untuk mencari pekerjaan. Namun tidak sehari-pun saya tidak membantu orang,
saya masih membantu banyak mahasiswa yang membutuhkan, saya masih membantu
perempuan-perempuan yang butuh didengarkan dan ditolong, saya dan teman-teman saya juga
masih pergi ke pedalaman untuk melakukan pendampingan bagi para guru-guru. Dan setiap
kali saya bertemu orang, mereka akan menyayangkan sikap saya yang mundur dari kampus dan
mengasihani saya karena melepaskan jabatan dekan. Dan tibalah suatu hari, sambil mencari
kunci mobil dan mengangkut barang-barang untuk rencana pergi diskusi, lalu bapak saya
menatap saya dan bertanya “kamu tidak cari kerja?” saya berhenti sesaat dan terdiam, lalu
tersenyum.
Saya lalu menjawab, “tidak, pak. Daaaa bapak, sa pergi
e….” Setelah menyelesaikan kegiatan hari itu, saya
pulang dan berdiam di kamar dan bertanya pada diri
saya “apakah kamu tidak akan cari kerja, Cia?” Saya lalu
bilang, “Tuhan harus tanggung jawab dengan diri saya,
Tuhan akan carikan saya pekerjaan.”

Tidak sampai seminggu setelah bapak saya mengajukan
pertanyaan itu, JOY melalui Ko Sudiman menelpon saya
dan

mengungkapkan

untuk

melamar

saya

keinginan
sebagai

Pengurus
Ketua

Yayasan

Harian

yang

melaksanakan tugas kepemimpinan di Yogyakarta. Saya
terdiam dan tidak bicara apapun sejenak, karena saya
kaget bahwa tujuan Ko Sud menelpon saya untuk
melamar saya melayani di JOY. Saya speechless saat itu
dan minta waktu untuk mendoakannya karena saya
tidak pernah berpikir sama sekali bahwa lamaran itu
berasal dari JOY. Bukan hanya ketua yayasan JOY
Fellowship

langsung

yang

menyampaikan

maksud

mereka tetapi tetua lainnya juga melamar saya, Kak
Susi

dan

Kak

menyampaikan

Nelles
maksud

menelpon
mereka

langsung

dan

agar

saya

mempertimbangkan menerima tanggung jawab di JOY
yang sudah mereka doakan. Jawaban saya masih sama,
yaitu ijinkan saya berdoa dahulu untuk mendapatkan
afirmasi mengenai ini.
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JOY menjadi kejutan yang tidak pernah saya pikirkan, bayangkan, ataupun harapkan karena
saya hanya ingin mengajar. Namun di luar semua itu, saya sedang mencari visi saya kembali
melalui pertolongan seorang teman yang adalah partner doa saya, setelah saya cerita dengan
berurai air mata lalu dia bilang “kaka, cari kembali hati Tuhan untukmu, apa visi-mu? Kaka
tidak akan hancur atau dunia berakhir hanya karena kaka tidak jadi dosen lagi.” Saya tertegun
dan memutuskan kembali kepada visi yang Tuhan tanamkan buat saya. Saya minta waktu satu
bulan kepada pihak Yayasan JOY untuk membuat keputusan dan menggumulkan hal ini karena
itu artinya saya harus meninggalkan pelayanan saya di Papua, meninggalkan teman-teman
saya, dan meninggalkan orangtua saya di Sorong.
Melalui saran dari ibu Peggy Lowry, saya bergumul bersama Nehemia. Dan saya lalu
mendapatkan hal-hal yang saya butuhkan jika saya akan memilih menolong JOY dan berada di
Yogya dan men-sharing-kan melalui video call dengan ibu Peggy. Bagaimana akhirnya saya
membuat keputusan menerima kembali pelayanan di JOY?
Begini akhirnya! Saya lagi saat teduh dan tertidur, lalu bermimpi ada di
suatu ruangan dengan sarana mengajar, dan tiba-tiba ada banyak orang
memakai baju bebas dan bukan pakai seragam. Lalu saya memandang
sekeliling ruangan, melihat bahwa tempat itu adalah kantor JOY, dan
ya… saya mengajar disana. Ketika saya terbangun dan tahu apa
jawabannya. Saya lalu menghubungi Ko Sudiman dan menyatakan
kesediaan saya untuk kembali ke JOY. Saya percaya bahwa Tuhan akan
menjaga keluarga saya dan mengurus masa depan saya.
Sampai detik keberangkatan saya ke Yogya-pun sebenarnya masa depan saya belum jelas,
namun dengan kepercayaan kepada Tuhan, saya pergi ke Yogya di tanggal 6 Mei 2022.
Sebenarnya saya sendiri tidak punya keyakinan bahwa kemampuan saya dapat dipakai di JOY,
namun saya percaya bahwa Tuhan akan membentuk dan mempersiapkan saya untuk itu dan
yang dibutuhkan adalah bersedia. Saya bilang sama Tuhan, “ini saya Tuhan, bentuk saya jadi
seperti yang Tuhan butuhkan untuk pelayanan di JOY.” Hal yang saya percaya bahwa tidak ada
hal yang pasti di dunia ini selain Kristus, selain kepercayaan kepada Kristus, maka saya memilih
bergantung kepada Tuhan di masa-masa tergelap dalam kehidupan saya karena saya percaya
bahwa di depan akan ada cahaya terang di tempat tujuan saya berada, saya hanya perlu percaya
dan patuh.
“Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun
mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba
terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersoraksorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu
kekuatanku; Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.”
Habakuk 3:17-19
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Mati Ketawa
Ala JOY

by : Sud

Humor ada dalam keseharian kita. Humor hadir dalam relasi kita dengan sesama. Humor juga
nyata dalam hubungan antara suami dan isteri. Kali ini kami bagikan beberapa humor dalam
rumah tangga. Buat yang masih single, gak ada salahnya ikut tersenyum.

TIPS MEMUJI ISTRI
Saat mencoba gaun barunya sang istri bertanya kepada
suaminya.
Isteri: "Gimana kelihatannya, Pah?"
Suami: "Kalo dari rambut seperti gadis usia 18 tahun, kalo dari
wajah mirip gadis usia 26 tahun dan kalo dari body nampak
seperti gadis usia 22 tahun..."
Isteri: "Iiiihh… Papah… masak sih... kalo secara keseluruhan
gimana...?"
Suami: "Yaaa... tinggal jumlahin aja..."
SO SWEET
Isteri: “Pah, kenapa kamu dulu gak bilang kalo sebenarnya kamu miskin?”
Suami: “Lah, kan dulu papah dah bilang, di dunia ini hanya kamu yang
aku punya, eh kamu malah bilang so sweet!”
Isteri: “ybjbiecjb %&^%*....&%*^”
KEINGINAN
Isteri: “Pah, lihat deh tetangga kita yang baru pindah”
Suami: “emang kenapa?”
Isteri: “Suaminya selalu mencium istrinya sebelum pergi.
Kenapa papah gak pernah kayak gitu?”
Suami: “Papah sih inginnya juga kayak gitu, tapi papah kan gak
kenal sama isterinya, masak mau cium dia, gimana sih?”
AWAS PENIPUAN
Suami: “Bu hati-hati lho ya, sekarang banyak modus penipuan, kadang minta nomor HP, kadang
minta nomor rekening!”
Isteri: “Iya pah bener, kemarin ibu beli pulsa, terus tukang konternya mintain nomor ibu, terus
ibu kasih nomor palsu aja, emangnya ibu bodo?! Huuhh….”
Suami: ...........................
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UMPAN PANCING
Isteri: “Pah, dulu sebelum kita menikah papah sering
banget kasih mamah hadiah, kok sekarang udah gak
pernah lagi sih?”
Suami: “Gini mah, apa mamah pernah lihat nelayan
kasih umpan lagi sama ikan yang udah ketangkep?
Enggak pernahkan?”
Isteri: “.......................................... @$^#&#^&%^&”
SESUAI PEPATAH
Isteri: “Mas....”
Suami: “Iya dek?”
Isteri: “Kenapa sih setelah menikah aku gak pernah diajak jalanjalan lagi, kayak dulu waktu kita masih pacaran?”
Suami: “Coba diingat-ingat dek, dulu menikah karena apa?”
Isteri: “Yaaa karena kita jodoh pah, makanya kita menikah!!”
Suami: “Nah itu tau, pepatah kan bilang "kalau jodoh tidak akan
kemana-mana", gitu dek”

Isteri: “...................*^&(bhjg^(*&(“
SARAN DOKTER
Suami: “Kata dokter kamu sakit apa mah?”
Isteri: “Kata dokter gak apa-apa pah, Cuma sedikit stres, dia
menyarankan supaya kita rileks dengan mengambil liburan
ke London, Paris, Milan, Maladewa, LA, Hongkong. Enaknya
kita pergi ke mana pah?”
Suami: “Kita pergi ke dokter lain aja mah!!!”
PELATIHAN MILITER
Ada pelatihan di sebuah kamp tentara, dan komandan mengajukan pertanyaan kepada
seorang anak buahnya.
“Apa yang terjadi pada 17 Agustus 1945?"
“Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pak!”
“Kalau 10 November?”
“Itu peringatan Hari Pahlawan, Pak!”
“Ada peristiwa apa pada 12 Mei?”
Tentara itu berpikir dan berpikir, “Saya tidak tahu, Pak!”
Komandan kemudian berkata, “Baiklah, saya akan memberitahu isteri Anda bahwa Anda
lupa hari ulang tahunnya.”
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Doakan untuk situasi COVID 19 di Indonesia yang selama satu minggu terakhir ini
menunjukkan tren kenaikan tinggi. Doakan supaya segera ada tindakan pencegahan agar
tidak sampai terjadi 'ledakan' kasus seperti sebelumnya.
Doakan agar bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk tetap bersatu walaupun
berbagai macam isu berkembang dan menimbulkan potensi rawan bagi kehidupan bangsa
yang Bhineka Tunggal Ika. Doakan agar bermunculan tokoh-tokoh muda yang berwawasan
maju dan luas yang membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Doakan agar pemerintah semakin memperhatikan sistem pendidikan nasional baik formal
maupun non formal, termasuk vokasional, sehingga bisa mempersiapkan sumber daya
manusia yang siap berjuang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Semoga
tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia semakin meningkat dan merata.
Doakan agar pemerintah kita mengalami hikmat dari Tuhan dalam menata dan
mengendalikan situasi dalam negri berkaitan dengan situasi pandemi yang masih
berlangsung dan harus selalu mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan protokol
kesehatan.
Doakan agar dua negara yang memiliki kekuatan nuklir terbesar di dunia yaitu Amerika
Serikat dan Rusia bisa menjalankan hubungan diplomatiknya dengan baik, sehingga situasi
invasi Rusia atas Ukraina segera mendapat solusi dan korban perang tidak bertambah
banyak. Juga dampak terhadap bangsa-bangsa yang lain semoga tetap terkendali.

POKOK DOA JOY
Bersyukur untuk proses pengurusan ATM untuk rekening yayasan dan untuk pengaktifan
m-banking yang sudah selesai. Doakan agar semua urusan keuangan JOY dapat dikelola
dengan lebih baik dengan adanya fasilitas ini.
Bersyukur tiket pesawat dari Jakarta ke Korea untuk Cia sudah dibeli. Doakan untuk
rencana Cia ke Korea tgl 30 Juni - Juli nanti, untuk pertemuan dengan pak Son di Korea
untuk orientasi dan juga rencana pertemuan dengan beberapa leaders JOY Korea disana.
Doakan untuk persiapan JOY 30 th Anniversary dan National Camp September 2022, hikmat
untuk menentukan format acara, panitia yang akan dibentuk dan peserta yang akan hadir.
Bersyukur

untuk

Prof.

Rhenald

Kasali

yang

bersedia

meluangkan

waktunya

bagi

persekutuan JOY untuk berbincang dengan beliau. Doakan event pada tanggal 10 Juli nanti
agar pertemuan dengan Prof. Kasali bisa membukakan wawasan bagi JOY dalam gerakan
transformasi kita. Doakan untuk JOYers yang akan hadir secara onsite di hari H nanti.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk beberapa pekerja yang mengakhiri pelayanan, doakan untuk langkah mereka
selanjutnya. Doakan juga untuk beberapa staf yang tahap mengambil keputusan apakah lanjut
kontrak atau tidak. biar hikmat Tuhan menuntun mereka dalam mengambil keputusan.
Doakan rencana follow up teman-teman baru.
Doakan agar semua anggota terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan setia melakukan
Quiet Time (QT).

POKOK DOA JOY ALOR
Doakan rencana multiplikasi 5 CG baru... CG Dewasa 2 CG dan CG mahasiswa 3 CG. Puji
Tuhan utk 3 orang yang sudah bersedia menjadi leader. Jika 5 CG baru ini dimultiplikasi
maka jumlah CG kami sudah 7.
Doakan juga rencana pelayanan di SMA Kristen 1 Kalabahi tgl 22 Juli dan di wilayah
pedalaman tanggal 29 - 31 Juli 2022 mendatang
Doakan utk pergumulan kami agar bisa miliki gedung ibadah sendiri.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Mohon doakan untuk perkuliahan dan persiapan mereka menghadapi ujian dan bisa
mendapatkan hasil yang terbaik
Doakan agar relasi pribadi setiap mahasiswa dengan Tuhan lewat Quiet Time selalu
terpelihara dengan baik dan bisa secara nyata mendapatkan manfaatnya dalam keseharian
sebagai mahasiswa.
Doakan agar setiap JOYer selalu diperbaharui semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa
yang ada di sekitarnya.

TIM PUBLISHING
Bersyukur untuk untuk hati teman-teman yang mau melayani di tengah kesibukan kerja dan
keluarga.
Bersyukur untuk kekompakan di tim Publishing dan pembagian tugas yang sudah mulai
berjalan.
Doakan supaya dapat saling mendukung di antara tim publishing.
Doakan supaya bulletin dapat terbit tepat waktu meskipun para anggotanya punya
kesibukan masing-masing.
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Pokok Doa JOY Alor & JOY Kaltim-Kalsel

POKOK DOA VISI TRANSFORMASI
Doakan untuk empat fokus pelayanan JOY tahun ini agar dapat terlaksana dengan baik:
Pengembangan JOY Jogja, Pengembangan JOY Kalteng & Kalsel, JOY 30th Anniversary &
National Camp, dan Thursday Prayer Meeting.
Doakan agar visi transformasi JOY dapat terus disampaikan kepada JOYers dan
dipahami serta diterima oleh JOYers agar ada kesatuan hati dalam membenahi dan
mengembangkan JOY.
Beryukur untuk pendataan ulang anggota ministry di JOY. Doakan agar para anggota
ministry ini dapat dihubungi dan kembali aktif melayani di JOY melalui ministryministry yang ada.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Doakan untuk Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan
hati dan semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yang akan memimpin cell group.
Kebutuhan:
Staf pelayanan di Palangka Raya mulai dibutuhkan, mohon didoakan agar terealisasi pada
saatnya.
Student Centre, mohon didoakan agar sesuai arahan Tuhan
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POKOK DOA JOYers
ANTO & MEGA – YOGYAKARTA

Anto & Mega – Yogyakarta
Bersyukur atas tuntunan Tuhan utk Teo sehingga boleh naik kelas dgn nilai yg baik.
Bersyukur utk pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami
Doalan utk mas Anto dan tim yg sdg tugas di Bandung, supaya Tuhan beri hikmat dan juga
kesehatan
Doakan utk study Teo di kelas XII nanti
YESTI – AVIGNON, PERANCIS

Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saya & keluarga dan diingatkan
kembali kalau Tuhan tidak pernah lepas tangan disetiap rencanaNYA, doakan untuk kami
terus percaya dengan janji Tuhan dan berusaha sebaik mungkin.
Doakan untuk jadwal kursus agar segera ada kepastian tanggal, biar bisa memastikan
ketersedian tempat daycare & nanny buat jaga Ziel.
KAK UMI A.K.A KAK OTHIE – YOGYAKARTA

Doakan agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan iman yang kuat untuk menyelesaikan
2 publikasi sampai Juli 2022 dan untuk maju ujian progress disertasi Juli 2022 supaya bisa
perpanjangan studi S3.
DEYVI MUSKITTA – KAIMANA

Bersyukur untuk kasih Tuhan yg terlalu indah dalam hidup saya dan keluarga .
Doakan mama, kakak ipar, dan keponakan-keponakan yg akan kembali ke Kaimana setelah
liburan supaya tiba dalam keadaan baik.
Doakan agar kegiatan Koinonia dengan teman2 pemuda dari Agats bisa berjalan dengan
lancar
Doakan agar saya bisa terus dipakai Tuhan menjadi alat terkecil utk hormat dan kemuliaan
Nama Tuhan.
NARITA – PANGKAL PINANG

Bersyukur utk kelancaran doa misa 100 hr di rumah
Bersyukur utk doa dan dukungan keluarga dan teman2 semua utk keluarga kami.
Doakan utk pengurusan dokumen2 di bank dan pengurusan klaim asuransi semoga semua
dilancarkan oleh Tuhan.
Doakan utk masalah dgn keluarga suami.
Doakan utk kesehatan
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ELDA – JAKARTA

Doakan proses chemo mama sampai nanti mama dinyatakan sembuh
Doakan supaya aku selalu punya hati utk mendampingi mama pengobatan
Doakan utk rumah tanggaku supaya selalu harmonis.
BENNY SUSANTO – BANDUNG

Bersyukur buat kesehatan saya dan keluarga
Doakan utk kehamilan istri yang sudah di atas 7 bulan agar terjaga kesehatannhya dan
bayinya
Doakan situasi kantor yang tidak baik bagi saya terkait dengan pencapaian hasil dan
perkembangan Market Share.
Doakan agar anak pertama bisa cepat bicara dan ngomong karena terlambat bicara
BANG PAJAR – JAKARTA

Doakan

Isabelle

yg

sedang

ujian

semester,

semoga

kesehatan

terjaga

dan

bisa

mempersiapkan diri dengan baik.
Doakan rencana pengembangan usaha, agar dicukupkan dana dan diberi kesehatan utk
menjalankannya.
MARIA SITUMORANG – SORONG

Bersyukur akhirnya bisa hadir di ThPM yang sangat memberkati secara pribadi.
Doakan untuk suami yang baru tahu kalo memliki penyakit asma, doakan untuk
pemulihannya dan agar berhikmat menjaga kebersihan.
Doakan untuk program bayi tabung yang akan dilalukan di Medan dalam waktu dekat ini
agar siap secara fisik dan mental.
Doakan untuk kesiapan hati juga berhenti bekerja dan fokus pada program bayi tabung.
DEFRI – MEDAN

Bersyukur hari ini, tgl 23 Juni 2022, telah lulus ujian disertasi.
Bersyukur untuk dukungan dan doa dari teman-teman semua.
LUSI HUTABARAT – PEMATANG SIANTAR

Bersyukur untuk anak yang akhirnya dapat kesempatan ikut ujian PKBM, sudah terima
rapor dan naik ke kelas 9.
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan/kantor suami agar survive di masa pandemi
Doakan untuk usaha kecil-kecilan keluarga, agar Tuhan dampingi dalam menjalankannya
dan ke depannya bisa menjadi pegangan keluarga kami.
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POKOK DOA JOYers
ROMBE – BALI

Doakan untuk kesehatan pribadi dan keluarga.
Doakan untuk pekerjaan semoga bisa menghasilkan berkat untuk kebutuhan sehari-hari.
Doakan untuk perencanaan kedepan semoga Tuhan membuka jalan dan semoga yg terbaik
boleh terjadi.
KRISNANDA ARIEL HARYANTO – TEGAL

Doakan agar saya bisa mendapatkan pekerjaan
Doakan agar saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dapat menjangkau banyak orang untuk
kenal Tuhan
Doakan keluarga supaya diberikan kesehatan dan berkat
PURI – DEPOK

Doakan proses kateter jantung untuk test oksigen Samuel Joy tgl 29 juni agar tubuhnya
merespon baik dan tidak alergi cairan kontras dan tidak ada efek samping
Doakan agar hasil PCR tgl 27 juni negatif untuk kami semua. Karena harus rawat inap di
RSCM
Doakan kebutuhan financial untuk berobat Samuel Joy agar Tuhan sediakan.
RICHARD POEH – TANGERANG

Doakan rencana-rencana kami ke depan sebagai keluarga, agar hikmat Tuhan yang memberi
inspirasi dan kemampuan.
Doakan Bung Godlif agar Tuhan beranugrah kepada-Nya dan melembutkan hatinya.
OYA CITRA –YOGYAKARTA

Doakan hikmat dalam pelayanan di JOY.
Doakan untuk rencana kedepan setelah selesai kontrak di JOY, kiranya Tuhan yang pimpin
setiap keputusan yang diambil.
Doakan keluarga ku, papa mama, Kaka adek semuanya selalu dalam lindungan Tuhan.
GLORIA (GLO) – YOGYAKARTA

Doakan untuk persiapan adik bungsu masuk Universitas agar Tuhan melancarkan semua
urusan,dan mendapatkan kampus terbaik.
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orangtua serta saudara2 yang lain.
Doakan untuk langkah dan rencana kedepan setelah masa akhir kontrak pelayanan selesai.
ESEN CE - KEFAMENANU KAB. TTU-NTT

Doakan untuk kesehatan, saat ini lagi batuk-pilek dan suara hilang
Doakan agar dapat mengatur pekerjaan dengan baik karena lagi banyak pekerjaan.
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POKOK DOA JOYers
IBETH – AGATS, ASMAT

Bersyukur utk kegiatan dalam minggu ini berjalan dengan baik dan lancar
Doakan agar kegiatan minggu depan berjalan lancar dan berjalan sesuai dgn yg direncanakan
Doakan agar tetap semangat mengerjakan tugas dan tanggungjawab.
SEKA – KALABAHI, ALOR

Doakan kesehatan mama yang harus rutin cuci darah 2X seminggu
Doakan saya dalam tugas dan tanggungjawab di Kantor
Doakan anak kami Joy yang mau masuk sekolah PAUD
FERA DALAY – BELITUNG

Doakan agar tetap sehat, asma sering kumat karena cuaca yg cukup ekstrim di Belitung.
NANCY – MAKASSAR

Doakan rencana untuk ke Tarutung tgl 2 seluruh keluarga dari Manado, Mks, Jkt, Kdi untuk
acara pernikahan abang Rein
Doakan untuk Mami papi yg sudah di Tarutung sejak tgl 17 untuk mempersiapkan segala
sesuatunya
Doakan u calon pengantin Tuhan jaga dan lindungi
Doakan rencana Retreat remaja u Lionel dan Clairine tgl 27 sd 29 jun agar mereka semakin
dipenuhkan akan banyak hal tentang Yesus dan kasihNya
Doakan untuk cabang bca yg saya pimpin agar Tuhan memberkati usaha kami untuk setiap
target agar tetap selalu melibatkan Yesus didalamnya
Syukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami sekeluarga hingga saat ini
Doakan agar hidup kami selalu berketetapan pada Kristus dan jadi berkat.
DANI & OPIEN – YOGYAKARTA

Bersyukur untuk Michelle naik kelas 9 dan Nicho naik kelas 3. Semoga tetap semangat di
kelas yang baru
Doakan untuk pekerjaan Dani dan rencana-rencana yang sudah dibuat
Doakan untuk pekerjaan Opien, project hotel di Ethiopia bisa segera dapat kepastian dari
client.
GETI – YOGYAKARTA

Doakan agar bisa berhikmat dalam management kesehatan
Doakan untuk hikmat dalam mengambil keputusan.
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POKOK DOA JOYers
ERLINDA – TAMBOLAKA, SUMBA BARAT DAYA

Doakan saya dan suami agar tetap setia berdoa dan berpuasa
Bersyukur untuk berkat Tuhan lewat prestasi anak-anak di sekolah
Bersyukur untuk progress proposal penelitian yang sdh di acc dosen pembimbing 1 dan 2,
doakan utk persiapan seminar proposal
Doakan rencana usaha yang akan dirintis suami semoga Tuhan lancarkan.
NUANSA KABAN – MEDAN

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk keluarga sepanjang waktu
Bersyukur anak-anak sudah bagi raport dan bisa lebih banyak waktu bersama
Bersyukur untuk kaki mama yang berangsur-angsur pulih
Doakan untuk rencana mitra usaha di Bali
Doakan bussiness Trip di ke Bali semoga lancar
Doakan untuk usaha yang sedang banyak tantangan agar dimampukan untuk mengelola
dengan baik
Doakan lebih mampu mengelola keuangan.
IDA TINAMBUNAN - KEFAMENANU,NTT

Doakan agar dapat bertahan dalam pekerjaan, karena tekanan pekerjaan yang semakin besar
Doakan agar tetap setia dalam rencana Tuhan.
JENNI – KARAWANG

Bersyukur untuk hari-hari yang bisa dilewati bersama, dengan berbagai macam kesibukan
kerja dan rumah tangga
Doakan untuk kesehatan, karena kami sekeluarga sedang tidak fit, mama kolesterol dan darah
tinggi, sepupu baru mengalami kecelakaan, teman-teman di kantor juga banyak yang sedang
flu.
Doakan supaya lebih bijaksana dalam mengatur waktu dan keuangan
Doakan untuk pertumbuhan iman si kecil Cornelia, semoga kami bisa mendidiknya sesuai
ajaran Kristus dan dia bisa menerima dengan mudah.
TASIA – BEKASI

Bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang nyata dari hari ke hari
Doakan supaya kami sekeluarga bisa sehat selalu karna sedang musim sakit jadi banyak
keluarga yang sedang sakit
Doakan pengobatan mba Lora (Indie) berjalan lancar, semua dokter, obat, dan peralatan jadi
perpanjangan tangan Tuhan. Kankernya bisa segera bersih dan dia sembuh total
Doakan pekerjaan Daniel (Pakle) supaya lancar dan dalam lingkungan kerjanya dia bisa jadi
berkat
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REYMON – YOGYAKARTA

Bersyukur mama bisa melewati operasi gondok kemarin, doakan proses pemulihannya.
Doakan persiapan mama untuk operasi berikutnya (tempurung lutut), baik kesehatan dan
finansial semoga dicukupkan selalu
ITHO – MAKASSAR

Bersyukur untuk berkat Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kuliner.
Bersyukur untuk kesehatanku, doakan agar tetap fit menjalankan aktifitas.
Doakan untuk kesehatan mama di Toraja, doakan mama menikmati usia senja dengan penuh
sukacita bersama anak dan cucu.
SIGIT & RONA – PALANGKARAYA

Bersyukur untuk kesehatan dan berkat bagi kami sekeluarga
Doakan pelayanan supaya bisa dipakai memberkati
Doakan tumbuh kembang Aurora dan Arkana. Khususnya Arkana agar kemampuan berbicara
dan berbahasanya dapat terus meningkat karena pertolongan Tuhan.
GENTRA ABE – PALANGKARAYA

Doakan istri yang baru bersalin dan untuk bayi kami yang

memasuki usia 2 bulan agar

diberikan kesehatan dan kekuatan.
Doakan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengurus anak karena saya dan istri harus bekerja.
Doakan agar selalu diberi kecukupan rejeki.
BERNAT & SHINTA – TANGERANG

Doakan kesehatan kami sekeluarga agar dapat dipulihkan dari batuk dan pilek
OCEP_AXL – JAYAPURA

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada saya dan keluarga.
Doakan utk terus membangun relasi secara intim dgn Tuhan lewat doa dan develop
pertahanan iman lewat saat teduh setiap hari.
Doakan utk semangat dalam bekerja karna belakangan ini byk pekerjaan yg harus
dikerjakan.
Doakan agar selalu diberikan kesehatan
Doakan kesehatan kedua ortu saya, karna Ibu saat ini kaki sering sakit pada bagian lutut
Doakan agar planning2 ditahun ini dpt terealisasikan sesuai ekspektasi.
FACHRYH KONDUWES

Bersyukur karena kemarin sudah diwisuda.
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ERDIAN (IAN) – BERASTAGI

Mengucap syukur atas pemeliharaan TUHAN bagi keluarga dalam proses perpindahan ke
Berastagi.
Doakan untuk pelayanan di GBKP biar semakin maksimal.
Doakan untuk rencana pemasangan ring jantung bln Juli mendatang.
INKA – JAKARTA

Doakan untuk pergumulan dalam pekerjaan.
OLAND – TASIKMALAYA

Doakan untukpengobatan tumor otak agar berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik,
agar bisa beraktifitas normal kembali.
BA’I KAESMETAN– BANDUNG

Bersyukur untuk semester lalu dan sekarang memasuki semester baru, agar spirit yang
sama di semester lalu tetap dijaga
Doakan untuk penelitian thesis agar segera dapatkan titik terang
Doakan untuk rencana magang, agar saya bisa bagi waktu dengan baik
Doakan juga pelayanan saya di kampus, agar bisa memanage dan menjadi pemimpin yang
bertanggung jawab dan peka dengan keadaan.
REVIN PANJAITAN – PALEMBANG

Doakan utk kesehatan saya, istri, anak dan orangtua
Doakan utk pekerjaan dan pelayanan saya dan istri semoga bs memberkati keluarga dan
orang lain
Doakan utk harapan dan semangat yg bs terus berkobar di dalam hati
BEATRIX – ATAMBUA

Bersyukur utk penyertaan Tuhan selama habituasi
Doakan utk proses pengerjaan aktualisasi tahap akhir
Doakan utk proses adaptasi di tempat kerja yg baru
Doakan utk mama yg dlm perjalanan ke Kisar, agar sampai dengan selamat.
NUKKI FESTI – SEMARANG

Bersyukur suami diterima bekerja lagi. Doakan untuk adaptasi di tempat baru
Bersyukur sudah lewat 1 tahap pendaftaran Nathan. Doakan untuk proses selanjutnya, agar
lancar
Doakan untuk kondisi kesehatan Ibu yang drop.
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RIKI SAMADARA – JAKARTA

Bersukur untuk setiap berkat dari Tuhan bagi saya (kesehatan, pekerjaan, relasi)
Doakan utk kelancaran pekerjaan dan usaha.
WIWIED & DAISY – YOGYAKARTA

Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada anak-anak di semester ini & hasil studi yg
memuaskan.
Doakan untuk penyertaan Tuhan di bidang kerja yg baru, agar lebih berserah &
mengandalkan Tuhan dlm setiap perencanaan.
ASTRY – KUPANG

Bersyukur untuk kegiatan Latsar CPNS yang sudah terlaksana hari ke-4, doakan agar tetap
sehat dan jadi berkat dan selalu semangat menikmati hingga selesai nanti tanggal 9 Juli.
Doakan juga agar tetap semangat berjuang menyelesaikan thesis
Doakan orangtua dan adik2 agar selalu sehat.
SANTINO EKA – BALARAJA

Doakan agar tetap bisa menjaga kesehatan dan saat teduh di tengah kesibukan pekerjaan,
dan doakan rencana anak kami Nesya yang akan diterpi karena speech delay.
EQ/ERI – KEFAMENANU

Bersyukur sama TUHAN YESUS, Nilai2 & keberadaan JOY sudah menerangi jalan orang2
muda di Indonesia termasuk saya. Jarang saya temukan komunitas yang positif & powerfull
seperti yang satu ini.
Bersyukur untuk kontribusi setiap pribadi yang terlibat dalam gerakan ini (Founder, Staff,
Joyer & Alumni). Maju terus untuk pekabaran Injil di tanah air, jadi Garam & Terang
dimanapun TUHAN tempatkan tiap orang.
Bersyukur untuk bentukan TUHAN di balik situasi (Pelayanan, Keluarga, Karir) yang
dihadapi. Memang tidak mengenakkan, justru saya makin tertantang untuk bertumbuh &
berkembang (Get out of my comfort zone).
BRIAN – AMBON

Bersyukur untuk usia pernikahan kami yang ke-3
Bersyukur untuk anak terkasih Aurelie yang bertumbuh sehat.
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NUKI – NUNUKAN

Mengucap syukur utk tiap pemeliharaan dan mujizat Tuhan selama pulang liburan ke Jogja
dan bertemu dg keluarga semua dalam keadaan sehat selamat.
NOVITA NANY – WAIKABUBAK, SUMBA

Doakan agar saya dan suami selalu menjadikan Tuhan dasar hidup kami
Doakan sekiranya jika Tuhan berkenan untuk penjualan tanah di daerah pesisir pantai agar
kami dipertemukan dgn pembelinya.
LITA – DEPOK

Doakan kesehatan keluarga kami yang terkena flu kususnya aku yang lumayan aktif
batuknya sehingga mengganggu aktifitas
Mengucap syukur anak-anak bisa mendapatkan nilai terbaiknya
Doakan buat pekerjaanku yang cukup padat supaya tetap sukacita dan bersyukur
Doakan persiapan adik untuk S3nya yg akan diambil tahun ini.
TORANG P. SIHOMBING – BEKASI

Bersyukur utk hasil kenaikan kelas anak
Doakan utk tumbuh dan kembang bayi dlm kandungan istri (20 minggu), semoga sehat anak
dan ibu sampai persalinan nanti.
Doakan utk kelancaran pekerjaan dan tugas belajar istri (S2)
Doakan juga utk kesehatan keluarga karena sdg pulang kampung ke Tapanuli Utara.
BUDHI & YOSIE – TANGERANG SELATAN

Bersyukur nilai rapor anak2 yg bagus, doakan di semester depan makin semangat belajar
Doakan hikmat utk mendidik anak2 agar mereka makin bertanggungjawab.
SUDIMAN & INDA – LUBUK PAKAM

Bersyukur untuk tempat kursus kami yang sedang libur selama dua minggu ini.
Bersyukur untuk proses pendaftaran Theo ke NTU semakin mengalami kemajuan, student
pass sudah dalam proses persetujuan, student loan juga sudah disetujui, medical check-up
sudah terjadwal, dan tiket pesawat ke Batam juga sudah dibeli.
Doakan untuk kelas-kelas kursus kami semester depan. Awal tahun ajaran baru biasanya
sangat sibuk karena pergantian jadwal dan komposisi murid.
Doakan juga penyesuaian di rumah setelah Theo berangkat, tugas-tugas yang biasa dia
kerjakan di rumah perlu dialihkan.
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next...

Thursday
Prayer
Meeting
30 Jun 2022
Buat teman-teman JOYers yang belum update data
pribadi terkini bulan Januari yang lalu, silahkan
pakai tautan berikut untuk mengisi data diri. Bisa
juga scan QR Code di samping ini atau klik tautan
dibawah ini. Silahkan bagikan juga ke temanteman lain yang dirasa masih belum mengisi.

https://forms.gle/Fd3K28XQHMffZLY18

Hi Joyers, pengen mengambil bagian
dalam pelayanan ?
Yuk gabung bersama kami :

1. Publishing
2. Video Editor
3. MC ThPM
4. Host Zoom ThPM
CP : Ko Sudiman (0813-8766-1820)

Punya pengalaman atau artikel yang
mau dibagikan ke JOYers yang lain ??
Segera kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052)
atau
Bernat (0813-9218-7038)

