
POKOK DOA UMUM JOY 

 

 Bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada persekutuan JOY melalui dukungan doa dan dana 

dari alumni, Joyer mahasiswa, dan pendukung. Selain itu doakan agar semakin banyak alumni 

yang bisa terlibat men-dukung persekutuan JOY, serta doakan untuk kecukupan dana staff dan 

operasional bulan ini.  

 Doakan untuk hikmat bagi pekerja untuk menjalin relasi dengan alumni, sehingga relasi JOY 

dengan alumni semakin baik, derta doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang 

baik di antara Board.  

 Doakan untuk kebutuhan staff (terkhusus staff laki-laki).  

 Doakan untuk fokus JOY di tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan di kampus-

kampus yang sudah ada CG), dan online min-istry, agar Tuhan berkati sehingga bisa membawa 

kemuliaan bagi-Nya.  

 Doakan agar SC dapat dipakai sebagai tempat meeting point, sehingga Joyers dapat 

berinteraksi dan membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan lain yang 

bermanfaat.  

 Doakan untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pen-gadaan gedung pertemuan. 

Doakan untuk perencanaan dan implemen-tasi MMNP (MM New Project) setiap PIC bisa 

menjalankan sesuai time-line.  

 Doakan workshop dan pelatihan di JOY, serta doakan untuk persiapan pengajar dan teman-

teman agar semangat untuk belajar.  

 Doakan agar setiap Joyer mengalami Tuhan secara pribadi. Doakan untuk relasi dengan Tuhan 

melalui QT, doakan agar Joyers terus ber-juang untuk QT.  

 Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan Yayasan.  

 Doakan untuk rapat kuartal 2 yang akan diadakan 27 Agustus. Doakan agar para staff diberikan 

hikmat dalam membuat laporan.  

 Doakan untuk persiapan dan kecukupan dana Anniversary JOY yang ke 27 tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 2 September 2019 

 

Pokok Doa Joyers 

 

Nat_CG Alfian 

 Doakan untuk pelayananku di Magelang 

supaya lebih intens 

 Doakan untuk persiapan sidang supaya 

Tuhan beri kemampuan serta hasil yang 

memuaskan saat sidang 

 Doakan relasiku dengan teman dan ko Mike 

 Doakan untuk kesehatan Ibu yang ada di 

Magelang 

 

Levin_CG Alfian 

 Bersyukur buat berkat Tuhan dalam 

hidupku 

 Doakan kuliahku supaya lancar 

 Doakan relasiku  

 Doakan orang tuaku 

 

Adhi_CG Alfian  

 Bersyukur untuk seminggu ini diberkati 

dan dilancarkan setiap aktifitas 

 Doakan pengerjaan skripsi agar dapat 

selesai waktu dekat ini dan bisa maju 

sidang bulan september 

 Doakan untuk selalu diberi kesehatan 

 Doakan untuk keluarga agar selalu 

dilindungi dan diberkati terutama untuk 

orang tua selalu dilindungi disetiap 

pekerjaannya 

 Doakan untuk persiapan diri untuk 

melayani MC di Anniversary JOY agar 

tidak gugup 

 Doakan agar bisa mengatur keuangan dan 

waktu lebih bijak lagi 

 Doakan untuk relasi bersama Tuhan agar 

aku bisa semakin dekat dan takut sama 

Tuhan 

 Doakan relasiku terhadap sesama agar 

bisa berbaur dan akrab dengan orang lain 

 Doakan relasi bersama NatPut agar selalu 

bisa bertumbuh dan berproses bersama 

Tuhan 

 

 

Mezakh_CG Sandra 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama minggu ini 

 Doakan untuk kecukupan keuangan untuk 

regis 

 Doakan untuk di semester baru ini biar 

bisa lebih baik lagi dari semester kemarin 

 Doakan untuk pelayanan di Anniv, biar 

pelayanannya bisa jadi berkat 

 Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan 

dan sesama agar baik-baik saja 

 

Yuna_CG Sandra 

 Bersyukur untuk kesehatan  

 Doakan untuk kuliah semester baru biar 

lebih baik dari semester kemarin 

 Doakan untuk orang tua, pekerjaan,  

kesehatan dan kedamaian untuk kami 

dalam keluarga dan adik-adik punya 

sekolah 

 

 Yuyun_CG Sandra 

 Doakan agar besok bisa sampai d Kupang 

dengan selamat 

 Doakan untuk kedua orang tua agar tetap 

sehat 

 Doakan semoga saya cepat dapat 

pekerjaan 

 

Acil_CG Sandra 

 Doakan untuk orang tua agar sehat selalu 

 Doakan untuk kuliah agar ke depannya 

lancar 

 Doakan  saya agar sehat selalu 

 Doakan untuk Bapa kencil yag ada di 

kampung tertimpa musibah 

 

Lisu_CG Sandra 

 Doakan semoga selalu di berikan kekuatan 

dan kesehatan dan di lancarkan dalam 

kuliah 

 Doakan keluarga yang di kampung selalu 

diberi kekuatan dan kesehatan dan 

semoga apa yang saya cita-citakan boleh 

tercapai 

 

 

 



Shella_CG Kris 

 Bersyukur buat Berkat Tuhan masih 

diberikan nafas hidup 

 Doakan untuk semester ini lebih semangat 

kuliah dan tekun 

 Doakan buat managemen keuangan dan 

waktu dengan baik 

 Doakan buat kesehatan Mama  yang lagi 

sakit, agar di sembuhkan 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan tetap 

terjaga,  dan relasi dengan sesama lebih 

baik lagi 

 Doakan buat pekerjaan orangtua menjadi 

berkat 

 Doakan pertumbuhan iman teman-teman  

CG dan Choir 

 

Vida_CG Kris  

 Bersyukur atas sukacita yang dirasakan 

 Besyukur buat teman-teman baru yang 

Tuhan berikan 

 Doakan supaya bisa mengatur waktu dan 

uang 

 Doakan buat kesehatan selama awal 

perkuliahan, biar bisa beradaptasi 

 Doakan supaya Mama sehat selalu 

 Doakan supaya pekerjaan Mama lancar dan 

diberkati 

 Doakan supaya konsisten dengan 

keputusan yang diambil 

 Doakan supaya bisa bertumbuh di dalam 

Tuhan dan menjaga sikap 

 

Vina_CG Kris  

 Bersyukur untuk kesehatanku dan 

keluarga 

 Doakan untuk bisa mengerti materi 

perkuliahan dan bisa belajar giat 

 Doakan buat pertumbuhan imanku dan 

relasi dengan Tuhan jadi lebih dekat  

 Doakan buat relasi dengan sesama 

 Doakan buat pekerjaan orang tua semoga 

jadi berkat 

 

Fanti_CG Kris 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga 

saat ini 

 Doakan buat proses perkuliahanku karna 

ada banyak kegiatan di kampus yang saya 

ikut biar Tuhan mampukan 

 Doakan buat manajemen waktu dan 

keuangan 

 Doakan untuk orang tua agar tetap sehat 

serta pekerjaan biar terus di berkati  

 Doakan biar setiap komitmen yang sudah 

di ambil 

 Doakan relasiku dengan Tuhan dan orang-

orang di sekitar 

 

Vita_CG Kris 

 Bersyukur untuk teman-teman baru 

 Doa untuk berkat dan penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk kesehatan aku dan 

keluargaku dirumah 

 Doakan untuk kelancaran pekerjaan orang 

tua 

 Doakan agar lebih semangat lagi buat 

kuliah 

 Doakan agar bertanggung jawab untuk 

setiap keputusan yang sudah di ambil 

 Doakan supaya diberi kekuatan untuk 

mengerjakan beberapa laporan dalam 

waktu dekat ini 

 Doakan supaya relasiku dengan sesama 

terutama dengan Tuhan semakin hari 

semakin kuat 

 

Felli_CG Kris 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 

ini 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua  

 Doakan untuk kesiapan dana untuk wisuda 

semoga dicukupkan 

 Doakan untuk bisa manajemen keuangan  

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Julita_CG Master 

 Bersyukur buat Berkat Tuhan 

 Bersyukur buat kecukupan uang 

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

Bapak Mamak 

 Doakan untuk pelayanan Bapak Mamak di 

Gereja 

 Doakan buat perkuliahan biar dapat 

mengikuti dengan baik 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan 

 



Selasa, 3 September 2019 

 

Pokok Doa Khusus 

 

HRD Department 

 Doakan pelatihan yang sementara 

berlangsung, supaya para pengajar diberi 

hikmat dalam mengajar serta 

mempersiapkan materi  

 Doakan para peserta pelatihan juga diberi 

hati yang terus mau belajar dan diisi 

 Doakan untuk persiapan workshop tanggal 

27, untuk proses komunikasi dengan 

facilitator 

 Doakan untuk proses mentoring pekerja, 

supaya bisa terus membekali pelayanan 

para pekerja 

 

Presti_Kadep HRD 

 Doakan supaya terus diberi hikmat dalam 

manajemen waktu dan kesehatan 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan dan 

mendampingi JOYer 

 Doakan untuk kecukupan biaya wisuda 

Mamaku tanggal 12 September nanti 

 Doakan untuk perwatan Nenekku yang 

stroke. Kondisinya terus menurun dan 

susah makan. Doakan keluarga Mamaku 

yang mendampingi supaya diberi 

kesabaran 

 

Gloria_Ass Staff HRD 

 Doakan untuk kesehatanku karena 

belakangan ini juga cepat kecapean dan 

doakan agar aku berhikmat agar bisa mulai 

makan sehat, karena akhir ini aku sering 

sembelit  

 Doakan untuk pelayananku di kuartal 3 ini 

agar bisa melayani dan memberkati teman-

teman Joyers  

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

saudara-saudara ku agar mereka selalu fit 

setiap harinya 

 

 

 

 

 

Pokok Doa Joyers 

 

Yosua_CG Kris 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 

seminggu ini 

 Doakan buat berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan buat pelayanan supaya rindu terus 

dalam melayani Tuhan 

 Doakan buat pertumbuhan iman anak CG 

dan teman-teman Tim Inti 

 Doakan buat proses penulisan skripsi biar 

boleh Tuhan tuntun dan beri hikmat dalam 

prosesnya 

 

Gab_CG Kris 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

ini 

 Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua  

 Doakan untuk perkuliahan yang ada 

 

Datu_CG Edwin 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai hari 

ini 

 Doakan untk kesehatan, relasi, dan 

pekerjaan dari kedua orang tuaku 

 Doakan untuk kecukupan dana untuk 

pembangunan rumah Nenek di Toraja sama 

di Kalbar 

 Doakan untuk studyku, Abang dan Adikku, 

dan pekerjaan yang saat ini sedang di 

jalani oleh abangku juga mudah-mudahan 

bisa berhikmat dalam membagi waktu 

 Doakan untuk teori-teori yang sedang ku 

ambil mudah-mudahan selalu semangat 

buat kerja tugas dan kuliah lalu semangat 

juga mengerjakan proposal 

 Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan dan 

sesama 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 4 September 2019 

Pokok Doa Khusus 

 

Campus Ministry Department (CMD) 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

sepanjang kurtal 2 

 Doakan untuk pelayanan cell group di 

kuartal 3 biar Tuhan sertai, cg dipakai 

sebagai tempat bertumbuh 

 Doakan untuk proses penjangkaun agar 

ada anggota baru angkatan 2018 dan 2019 

 Doakan agar teman-teman semangat 

menjangkau 

 Doakan untuk proses regenerasi di cg 

 

Riana_Kadep CMD 

 Bersyukur untuk kesempatan bertemu 

dengan orang-orang di luar Joy 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(konseling, mengajar, pendampingan, 

sharing firman) 

 Doakan agar bisa membagi waktu antara 

tugas kuliah dan tanggung jawab pelayanan 

 Doakan untuk kesehatan agar trombositku 

bisa lebih naik dan doakan karena aku jadi 

lebihh gampang drop kalo kecapean 

 Doakan untuk orang tua yang sedang ada 

di Palembang, bisa menikmati waktu di 

sana 

 

Ria_Calon Staf CMD 

 Doakan untuk kesehatan karena akhir-

akhir ini vertigo sering kambuh 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

Ibuku dan Kakakku 

 Doakan agar semangat terus dalam 

melayani teman-teman di JOY terkhusus 

untuk hikmat dalam mendampingi teman-

teman di CG Sangra, CG Rista dan CG Dhea 

 Doakan untuk persiapan pelayanan 

bersama team PnW di JOY Anniversary 

 

Pokok Doa Leaders 

 

Edwin_CG Leader 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan bagi saya 

dan keluarga 

 Doakan untuk semangat studi dan 

kelancaran segala urusannya 

 Doakan untuk saya semakin mau mengenal 

Tuhan lewat QT 

 Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 Doakan untuk pelayanan saya khususnya  di 

CG biar tetap semangat 

 

Kris_CG Leader 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama seminggu ini 

 Doakan agar Tuhan cukupkan kebutuhan 

dana kuliah semester ini 

 Doakan disemester yang baru agar bisa 

mengikuti perkuliahan dengan baik 

 Doakan pelayananku di CG maupun di 

Ministry agar jadi berkat buat orang 

banyak 

 Doakan agar berhikmat mengatur waktu 

dan keuangan dengan baik 

 Doakan agar terus berjuang dengan 

komitmenku 

 Doakan agar terus menjalin relasi dengan 

Tuhan, orang tua, orang terdekat, dan 

orang sekitar 

 Doakan agar kebutuhan dana untuk 

pengangkatan leader dicukupkan 

 Doakan pertumbuhan iman dan komitmen 

teman teman cg 

 

Alfian_CG Leader 

 Bersyukur buat berkat Tuhan 

 Bersyukur karena bertambah satu tahun 

kemarin 

 Doakan buat pencarian KP 

 Doakan buat pelayanan di Anniv, dalam 

pembuatan tayangan dan pelayanan 

dilapangan 

 Doakan buat keluarga di Manokwari biar 

selalu aman, sehat dan pekerjaan mereka 

diberkati 

 Doakan buat relasi bersama Tuhan, biar 

bisa lebih intim lagi 

 

Rista_CG Leader 



 Doakan buat persiapan pengiriman CV ke 

SGM, semoga bisa berjalan dengan 

lancarkan 

 Doakan buat orang tua senantiasa diberi 

kesehatan dan pekerjaannya di berkati 

 Doakan buat Else untuk selalu semangat 

kuliah 

 

Dhea_CG Leader 

 Bersyukur penyertaan Tuhan dalam studi 

dan pelayanan satu minggu ini 

 Doakan untuk komitmen serius kuliah dan 

komitmen dalam pelayanan  

 Doakan untuk hikmat menjaga kesehatan 

ditengah studi dan pelayanan 

 Doakan keuangan tercukupi dan diberi 

rejeki 

 Doakan CG untuk kebutuhan tambahan tim 

inti 

 Doakan untuk tetap bisa berelasi dengan 

Tuhan 

 

Pokok Doa Joyers 

 

Fiona_CG Edwin 

 Bersyukur atas kabaikan Tuhan yang selalu 

nyata dalam hidupku dan keluarga 

 Doakan kedua orang tuaku agar selalu 

sehat dan bisa melakukan pekerjaannya 

dengan baik 

 Doakan bagi Kakek dan Nenekku,  dalam 

masa tuanya agar selalu dalam lindungan 

Tuhan.  

 Doakan bagi pertumbuhan dan study adik-

adikku agar bisa menjadi anak yang takut 

akan Tuhan   

 Doakan bagi studyku, kesehatan, dan 

semoga selalu semangat untuk kuliah 

 Doakan juga bagi relasiku dan pelayananku 

dengan Tuhan dan sesama 

 

Anggy_CG Edwin 

 Bersyukur buat semua berkat Tuhan 

dalam keluargaku, serta semua kejadian 

yang mengajari kami untuk lebih baik 

kedepannya 

 Doakan buat kesehatan dan kekuatan 

keluarga agar selalu dilindungi dan 

diberkati 

 Doakan untuk pendidikan, pekerjaan, dan 

pelayanan keluarga agar selalu terjalin 

dengan baik 

 Doakan untuk rezeki, makanan agar 

tercukupi selalu, serta relasi dengan 

sesama dan Tuhan selalu intim atau baik 

 Doakan semangat dalam melakukan segala 

hal, baik itu pendidikan, pelayanan, serta 

pekerjaan 

 

Anita_CG Edwin 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan di setiap 

harinya 

 Doakan untuk perjalanan orang tua ke 

Jogja di hari Jum’at supaya selamat 

sampai tujuan 

 Doakan untuk relasi pribadi dengan Tuhan 

supaya bisa lebih baik 

 

Fidel_CG Edwin 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

melimpah dalam hidupku 

 Doakan untuk pengerjaan proposalku agar 

saya rajin mengerjakannya dan bisa ku 

kumpulkam tepat waktu dan mendapatkan 

nilai yang bagus 

 Doakan untuk study adik-adikku agar 

dilancarkan 

 Doakan untuk kesehatanku dan keluargaku 

 Doakan untuk pekerjaan orang tuaku 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

dengan sesama 

 

Roby_CG Edwin 

 Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan 

 Doakan untuk masa depan selanjutnya 

setelah lulus kuliah  

 Doakan untuk semakin mencintai Yesus 

dan semakin percaya dengan Nya melalui 

qt ku 

 Doakan untuk cepat menyesuaikan dengan 

kegiatan ku setelah lulus 

 Doakan untuk rencana pulang ke Lampung 

dan bisa sampe sana dengan sehat  

 Doakan untuk kesehatan org tua dan 

rejeki 

 Doakan studi adek2 dan kesehatan mereka 

, pergaulan mereka agar tetap baik  

 Doakan untuk relasi ku dengan sesama biar 

bisa jadi berkat 



Kamis, 5 September 2019 

 

Pokok Doa Khusus 

 

Manajemen Department (MD)  

Igin_Direktur JOY  

 Doakan supaya urusan vitas, lapor kbri, 

kitas berjalan lancar 

 Doakan supaya Pak Daud dan aku diberi 

kesabaran dan hikmat menjalaninya 

Pokok Doa Joyers 

Gian_CG Alfian 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam 

kehidupan hari-hari ini 

 Doakan untuk kesembuhan saya dari sakit 

cacar air 

 Doakan untuk setiap kegiatan perkuliahan 

dan Kerja Praktek agar berjalan baik dan 

tercapainya target di semester ini 

 Doakan untuk relasiku bersama Tuhan dan 

relasiku bersama orang-orang di sekitar 

agar tetap baik-baik saja 

 

Fredy_CG Alfian 

 Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan dalam 

hidupku sampai saat ini 

 Doakan relasiku dengan Tuhan melalui QT 

dan sesama 

 Doakan buat proses KP yang sedang 

berlangsung dan penyusunan laporannya 

nanti 

 Doakan agar dapat membagi waktu antara 

pelayananku dan hal-hal lainnya 

 Doakan kesehatan orang tua, orang-orang 

terdekatku dan aku pribadi 

 

Dwi_CG Rista 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 

seminggu ini 

 Doakan supaya aku berhikmat 

menggunakan waktu kosongku, supaya bisa 

mempersiapkan ujian tes CPNS akhir 

tahun, ataupun mengisi waktu luang dengan 

membuat CV dan mencari lowongan kerja 

 Doakan buat orangtua supaya sehat terus 

dan lancar pekerjaannya 

 Doakan buat perkuliahan Bastian semoga 

dilancarkan dan kebutuhan uang biaya 

kuliah dan lain lain boleh cukup 

 Doakan untuk Kepi semoga pekerjaannya 

lancar 

 Doakan buat Natalia semoga proses 

pengurusan berkas yudisium dan wisuda 

berjalan lancar 

 Doakan buat kesehatanku, Kepi, Titut dan 

Natalia 

 

Nia_CG Edwin 

 Bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan untuk orangtua dalam pekerjaan 

nya, semoga lancar 

 Doakan untuk semester baru ini, semoga 

lancar 

 Doakan untuk pencarian judul seminar, dan 

pengerjaan tugas-tugas kuliah, semoga 

bisa diselesaikan dengan baik 

 Doakan untuk relasi dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

 

Dini_CG Edwin 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

hari ini 

 Doakan untuk orangtua dalam kesehatan 

dan pekerjaan 

 Doakan untuk kakak dan adik-adikku dalam 

kesibukan dan aktivitas mereka 

 Doakan untuk kuliahku semoga tetap 

semangat 

 Doakan untuk semua tanggungjawab dan 

kesibukanku 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Tri_CG Rista 

 Bersyukur buat teman-teman yang turut 

memberi semangat dalam studiku 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam 

studiku sampai saat ini 

 Bersyukur untuk orang tua yang selalu 

mendukung dalam doa dan dana 

 Doakan agar aku selalu giat mengerjakan 

bagianku dalam studi 

 Doakan agar orang tua, kakak-kakakku 

boleh dipakai Tuhan menjadi berkat 

dimanapun mereka berada 



Jum’at, 6 September 2019 

 

Pokok Doa Khusus 

 

Mass Meeting Department (MMD) 

 Bersyukur untuk hati teman-teman dalam 

pelayanan 

 Bersyukur untuk teman-teman baru yang 

bergabung di ministry 

 Doakan untuk proses regenerasi di tiap 

ministry, supaya ada orang-orang yang siap 

dan bersedia memimpin 

 Doakan supaya terus ada anak baru di 

ministry dan orang-orang lama juga bisa 

terus berkomitmen melayani 

 Doakan di ministry  JOYer bisa belajar 

bekerja sama dan mengembangkan skill 

 Doakan untuk proses pengerjaan editing 

Online ministry, supaya ini bisa jadi berkat 

dan bisa menjangkau lebih banyak anak 

muda 

 Doakan agar para Coach dan Staf 

Pendamping diberi hikmat dari Tuhan 

dalam mendampingi mahasiswa 

 

Geti_Ass Staff MMD 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan 

 Doakan agar saya berhikmat dalam 

mengambil keputusan 

 Doakan untuk pencarian pekerjaan ab dan 

rencana kursus Ka Yesti 

 

Megan_CG Master 

 Bersyukur untuk kasih Tuhan di sepanjang 

hidupku 

 Doakan untuk keluarga di Palangkaraya 

biar bisa jaga kesehatan 

 Doakan untuk management waktu dalam 

kuliah dan tugas-tugasnya 

 Doakan untuk proses melayani di tim PnW 

Anniv 

 

Pokok Doa Leaders 

 

Adet_Musik Ministry 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan buat 

saya dan keluarga 

 Doakan pekerjaan keluargaku 

 Doakan manejemen waktu dan keuanganku 

 Doakan relasiku dengan Tuhan, keluarga 

dan orang disekitarku 

 Doakan adikku biar dapat mengikuti 

pelajaran dan kegiatan di sekolahnya 

 Doakan pergumulan saya dan teman-teman 

 

Nael_Multimedia Ministry 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan Yesus setiap hari 

 Doakan untuk skripsi, semoga selalu 

konsisten mengerjakan setiap hari 

 Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga 

di Kalimantan 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua 

 Doakan untuk regenerasi dan teman baru 

di Multimedia Ministry 

 

Wulan_Publishing Ministry 

 Bersyukur Tuhan berikan kesehatan dan 

berkat bagi keluargaku 

 Bersyukur sudah bimbingan dengan dosen 

pembimbing 

 Doakan komitmen mengerjakan skripsi 

agar bisa cepat selesai 

 Doakan kehadiran anak baru di publishing 

ministry 

 Doakan pelayanan Joyers, khususnya 

publishing ministry 

 Doakan bisa berhikmat mengatur 

keuangan dan manajemen waktu 

 

Adel_MC Ministry 

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam hidupku dan keluargaku 

 Bersyukur untuk persiapan wisuda yang 

boleh lancar 

 Doakan untuk rencana keluarga yang akan 

datang ke Jogja semoga semuanya 

berjalan lancar 

 Doakan untuk kesehatan Mama yang lagi 

sakit semoga bisa segera pulih dan 

beraktivitas kembali 

 Doakan untuk persiapan pindah ke Sorong 

semoga bisa lancar 

 Doakan untuk cellgroup Alfian dan MC 

ministry semoga ada regenarasi dan 

kedatangan teman-teman baru 

 



Oya_Choir Ministry 

 Doakan untuk Kakaku, bersyukur nilainya 

sudah keluar dan puji Tuhan sangat baik. 

Doakan biar dia tetap semangat selesaikan 

skripsinya. 

 Doakan juga buat Choir, terutama dalam 

persiapan Anniv biar teman-teman 

semangat latihan 

 

Putri_ Fellowship Ministry 

 Bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam 

hidupku dan keluarga 

 Doakan papa mamaku sehat selalu 

perjalanan ke Israel sampai tiba lagi di 

Papua 

 Doakan untuk abang-abangku tetap sehat 

dan di berkati apapun yang di kerjakan 

 Doakan Aldits untuk setiap proses nya di 

perkuliahan agar tetap semangat dan di 

nikmati 

 

Natalia_Dance Ministry 

 

 

 

 

 

 

  

 


