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“Puji Tuhan, selama LTC saya mendapat banyak berkat rohani, saya diingatkan kembali fokus
kepada Kristus, intim dengan Kristus, dalam segala hal berdoa, mohon pertolongan-Nya, bukan
hikmat manusia, tetapi hanya bersandar kepada Dia saja. Seberat apapun masa lalu kita, di atas
kayu salib, Kristus telah menanggungnya dan memberi kita kesempatan yang baru

(Pdt. Philip

Andrew, Peserta LTC 2018)
Saya bersyukur bisa mengikuti program Journey karena di sana saya menemukan komunitas dimana
saya bisa belajar membuka diri dan menjadi diri sendiri dalam proses pemulihan. Hal yang saya
pelajari dari program ini adalah proses pemulihan bisa terjadi ketika kita mau jujur, otentik, dan
merangkul semua perasaan dan kebutuhan kita, meletakkannya di kaki salib Kristus dan berjalan
dengan Tuhan. Yang indah adalah Tuhan tidak membiarkan kita berjalan dengan-Nya sendirian
namun Dia menyediakan komunitas untuk menolong dan menopang kita dalam proses pemulihan
tersebut

(Meyriawati, Peserta Journey 2018)

SAPAAN
EXECUTIVE
LEADERSHIP TEAM
(ELT)

Dengan penuh ucapan syukur kami mengirimkan laporan
kegiatan Pancaran Anugerah sepanjang tahun 2017 dan
sampai dengan Maret 2018. Kiranya laporan ini membawa
pujian ungkapan syukur di dalam hati Saudara.

Dalam tahun yang sudah berlalu kami telah melayani lebih dari
1200 orang di 7 kota: Malang, Denpasar, Makassar, Jakarta,
Yogyakarta, Bandung and Surabaya.

Lebih dari 120 sukarelawan yang melayani sebagai pengajar,
pemimpin kelompok kecil, pemimpin pujian, pendoa dan
panitia kegiatan/program.

SHELFIE TJONG
Executive Leadership Team

HAL-HAL PENTING
Forum Nasional: rapat tahunan koordinator dan para
pemimpin.
Pelatihan dan pengembangan tim lokal (Shelfie, Amy dan
Dave)
Ivan dan Widya magang selama 11 bulan di Kanada
Panduan Living Well terbaru telah dicetak Januari 2018
Video profil pelayanan Pancaran Anugerah di Oktober 2017
Pertemuan rutin alumni (mendorong dan menghubungkan
dengan mitra dan donatur)
Ibu Christine S. mengakhiri pelayanan beliau sebagai
koordinator tim Jakarta di bulan Februari 2018 dan
menyerahkan kepada tim kepemimpinan Jakarta yang baru.
Konsultasi dengan orang tua, hamba tuhan, dan para
pemimpin pelayanan

PROGRAM
Program pelayanan kelompok kecil kami adalah jantung
pelayanan kami, melayani orang melalui 6 minggu atau 25
minggu menjadi salah satu pintu masuk pemulihan dan
keutuhan di dalam Yesus Kristus.
Journey-6 di enam kota
Living Well-25 di Malang
Wives Support Group: dua kelompok di Jakarta
Kelompok Akuntabilitas / KTB di 6 kota

HAL-HAL PENTING
PARA KOORDINATOR
Yogyakarta: Rosa
Jakarta: Sunaryo / Elliya
Makassar: Like
Bandung: Rina
Malang / Surabaya: Shelfie
Denpasar: kosong

SEMINAR
Pendekatan Pastoral untuk Ketertarikan Sesama Jenis dan
Gereja: Oktober 2017 di tiga kota
LTC ke-VII di Bali Februari 2018

Rencana tahun ini dan awal tahun 2019
Pelatihan untuk tim Jakarta Juli 2018
Journey-6: Malang Agustus 2018
Living Well-25: Malang Februari 2019
Ivan and Widya kembali ke Indonesia Agustus 2018
Re-Charge kontemplative retret di Bandung dan Jawa
Timur, Oktober 2018
Penggalangan Dana Nasional: November 2018
"Growing Together" Retret Pemimpin 23-26 Januari 2019 di
Jawa Timur
Pembaharuan materi pelatihan
Materi untuk kecanduan, akuntabilitas dan kelompok
pendukung para istri
Donasi online dalam website akan hadir di Juli 2018
Pria: mentoring, kelompok pendukung, and retret pertama
untuk para pria di pertengahan 2019

HAL-HAL PENTING
MASA DEPAN
Kebutuhan kantor?

Saat ini tiga staf kami bekerja dari rumah

di tiga kota yang berbeda. Kami berharap di masa depan
untuk memiliki kantor kecil untuk pertemuan, bekerja bersama,
menyimpan materi dan sumber daya dan memiliki alamat surat
yang tetap. Kami belum memastikan di kota mana kantor kami
akan berada.

Staf? Selain Pephy sebagai staf pendukung paruh waktu, kami
baru membentuk Executive Leadership Team (ELT) yang terdiri
dari Shelfie dan Dave. Dalam 2-4 tahun kedepan kami ingin
memiliki 3-5 orang anggota dalam ELT ini. Dukunglah dalam
doa kerinduan ini agar Tuhan mengisi kebutuhan kami untuk
pemimpin pria, promosi, keuangan, mentoring, IT, desainer dan
bagian pengembangan kurikulum.

BADAN PENGURUS
Stabilitas dan akuntabilitas masa depan Pancaran
Anugerah tergantung pada badan pengurus yang aktif
memberikan akuntabilitas, keahlian, dan kepemimpinan.
Pada pertemuan kami di bulan Mei 2018, kami memulai
transisi penting dari "pendirian" ke badan pengurus
"governing". Pada kuartal ketiga 2018 kami ingin mengisi
kedua badan pengurus baru ini dan juga Badan Dewan
Pembina dengan para anggota yang berkomitmen.

OVERVIEW
KEUANGAN
SEKILAS KEUANGAN
Donatur kami berlimpah dalam kemurahan hati untuk
mendukung pelayanan kami di tahun yang lalu. Dukungan
mereka membantu:
Biaya Operasional dan pengeluaran pelatihan
Gaji staf Shelfie dan Pephy
Laptop baru untuk bagian administrasi
Video profil pelayanan yang baru
Biaya internship untuk Journey Canada
LTC 2018

FAKTA
Total 128 orang menjadi donatur di tahun anggaran April
2017-Maret 2018
20 donasi yang masuk setiap bulannya (rata-rata)
16 juta / bulan donasi yang masuk (rata-rata)
13 orang memberi rutin setiap bulannya
Rata-rata donasi pribadi

Laporan Tahun Anggaran (April 2017 - Maret 2018)
Total Pendapatan Rp. 319.000.000
Donasi Umum

Rp. 160.000.000

Donasi Magang Rp. 38.000.000
Biaya registrasi kegiatan

Rp. 95.000.000

Penjualan + Biaya Program

Rp 26.000.000

OVERVIEW
KEUANGAN &
PENUTUP
Pengeluaran Rp. 303.000.000
Pengeluaran pelayanan dan dukungan Rp.
121.000.000
Pelatihan dan program pelayanan Rp.
94.000.000
Magang Rp. 38.000.000
Bahan-bahan untuk dijual Rp. 27.000.000
Promosi Rp 9.000.000
Kegiatan dengan donatur / Penggalangan dana
Rp. 9.000.000
Operasional Rp. 5.000.000 (kelebihan disimpan
sebagai dana kontingensi tiga bulan)

ANGGARAN 2018
Pendapatan Rp. 223.000.000
Pengeluaran Rp. 222.000.000

Jika Saudara memiliki pertanyaan tentang apa pun
dalam laporan silahkan memberitahu kami. Kami
berterima kasih untuk pengorbanan yang Saudara
berikan dalam pelayanan Pancaran Anugerah di
Indonesia.

Executive Leadership Team (Dave & Shelfie)
Pancaran Anugerah
Maukah Saudara menerima buletin doa atau
buletin tiga bulan kami?
Silahkan menulis surel:
info@PancaranAnugerah.org

