
POKOK DOA UMUM JOY 

 

1. 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.  

2. 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.  

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

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Doakan workshop dan pelatihan di JOY, serta doakan untuk persiapan pengajar dan 

teman-teman agar semangat untuk belajar.  

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

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

 

9. Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan Yayasan.  
 

10. Doakan untuk persiapan MMNP (outbond) dan kecukupan dana.  

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 18 November 2019 

POKOK DOA JOYERS 

 

Ani T _CG Ani 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan buat 

keluarga, kesehatan, pekerjaan orang tua, 

 Doakan buat kakak yang sedang mengikuti 

praktek,  agar Tuhan berikan kesehatan 

 Doakan buat saya untuk kuliah, kesehatan 

dan terima kasih karena penyertaan Tuhan 

selama 2 minggu mengikuti ujian selesai 

dengan baik 

 

Mezakh_CG Ani  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 

minggu ini 

 Doakan untuk setiap kesibukan agar bisa 

membagi waktu dengan  baik 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

orang tua biar baik baik saja 

 

Yhuna CG_Ani  

 Bersyukur untuk setiap anugerah dan 

penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan 

keluarga.  

 Doakan karena sedang mengikuti ujian biar 

semua berjalan dengan baik 

 Doakan untuk kedua orang tua kesehatan 

pekerjaan di sawah di ladang Tuhan tetap 

memberkati, untuk setiap dana yang 

dibutuhkan untuk biaya sekolah yang lagi 

bermasalah biar Tuhan buka jalan bagi 

kedua orang tua  

 Doakan pendidikan adik-adik biar Tuhan 

tetap menyertai  

 Doakan minta dukungan doa untuk adik 

saya yang nomor 3 yang tanggal 16 

berangkat ke Jakarta untuk mengikuti 

lomba lari biar kesehatan,  hikmat,  dan 

penyertaan Tuhan selalu ada 

 Doakan untuk relasi saya dan Tuhan biar 

tetap bangun hubungan yang baik dan 

dengan teman-teman biar bisa jadi berkat 

bagi mereka 

 

Agustinus_CG Dhea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan agar aku lebih semangat dalam 

perkuliahan dan kegiatan apa pun 

pelayanan di Joy  

 Doakan untuk kesehatan kedua orang tua 

saya 

 Doakan untuk komitmen bertumbuh dalam 

Tuhan yang sudah ku ambil supaya benar- 

benar aku lakukan dengan baik dan setia 

 Doakan untuk ekonomi keluarga supaya 

Tuhan berkati 

 Doakan buat kesehatan saya dan juga 

orang tua saya  

 

Hary_CG Dhea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan agar aku lebih semangat dalam 

perkuliahan dan kegiatan apa pun 

 Doakan untuk kesehatan kedua orang tua 

 Doakan untuk komitmen bertumbuh dalam 

Tuhan yang sudah ku ambil supaya benar- 

benar aku lakukan dengan baik dan setia 

 Doakan untuk ekonomi keluarga supaya 

Tuhan berkati 

 Doakan buat kesehatan ku dan juga orang 

tua ku 

 Doakan untuk persiapan Pelayanan di 

J'Nite agar bisa membagi waktu di tengah 

padatnya perkuliahan  

 

Virda_CG Dhea  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan  

 Doakan untuk semangat kuliah  

 Doakan juga untuk berkat orang tua agar 

dapat mencukupi kebutuhan kami semua 

 

Belput_CG Dea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan kesehatanku dan keluargaku 

 Doakan pekerjaan orang tuaku agar selalu 

diberkati 

 

Ance_CG Datu 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 



 Berdoa buat bapa, mama, kakak-kakak 

semoga pekerjaan mereka tetap lancar 

 Doakan untuk kakak yang sementara 

proposal semoga tetap semangat dan 

selesai tepat pada waktunya 

 Doakan untuk saya dan studi semoga tetap 

semangat dalam mengerjakan segala tugas 

 Doakan untuk adik juga dengan 

pemilihannya berjalan lancar dan untuk 

studinya tetap semangat 

 Doakan untuk relsi dengan Tuhan dan 

orang-orang disekitar 

 

Mikel_CG Datu  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini  

 Doakan studi saya dan Ka Alfred dan adik-

adik saya 

 Doakan orang tua saya kesehatan dan 

pekerjaan mereka 

 

Eta_CG Datu  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan  

 Doakan study saya  

 Doakan keluarga saya, diberikan 

kesehatan, berkat Tuhan melimpah  

 Doakan relasi saya dengan Tuhan dan  

sesama 

 

Anggy_CG Datu 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

diberikan buat kami sekeluarga 

 Doakan buat kesehatan keluarga di 

kampung dan saya sendiri 

 Doakan untuk skripsi ku biar cepat selesai 

dan rajin mengerjakan 

 Doakan juga buat pelayanan serta rencana 

kedepannya agar lebih baik, baik saya 

maupun keluarga 

 Doakan untuk rezeki dan keuangan 

keluarga karna lagi krisis, dan juga buat 

usaha dan perkerjaan mereka 

 Doakan juga buat pelayanan kami tiap 

keluarga 

 Doakan juga relasi dengan sesama dan 

Tuhan, agar lebih baik juga tiap harinya 

 

Nia_ CG Datu 

 Beryukur buat semua penyertaan Tuhan 

sampai saat ini 

 Doakan buat masa-masa akhir semester, 

semoga tidak malas-malasan 

 Doakan buat orang tua dalam 

pekerjaannya, semoga lancar selalu 

 Doakan buat revisi proposal, semoga bisa 

diselesaikan dengan baik 

 Doakan buat persiapan kkn, semoga bisa 

berjalan dengan baik 

 Doakan buar rencana kedepannya, semoga 

Tuhan tuntun selalu 

 Doakan buat relasi ku dengan sesama, 

terlebih dengan Tuhan 

 

Fiona_CG Datu  

 Bersyukur atas berkat dan pernyertaan 

Tuhan yang selalu luar biasa dalam 

kehidupanku 

 Doakan untuk kesehatan keluargaku, 

khususnya buat mamaku yang sedang sakit   

 Doakan untuk setiap usaha dan pekerjaan 

orang tuaku 

 Doakan untuk kelancaran studyku dan 

adik-adikku  

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan dan 

sesama 

 Doakan buat setiap pergumulan ku semoga 

Tuhan memberi jalan terbaik 

 

Edwin_CG Datu 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan 

 Doakan untuk penyertaan Tuhan buat saya 

dan keluarga 

 Doakan untuk persiapan desain dan TGA 

 

Rostori_CG Datu 

 Bersyukur  hingga saat ini  masih  di 

berikan nafas kehidupan, kekuatan, dan 

umur yang panjang 

 Doakan untuk kuliah ku biar lebih 

semangat lagi 

 Doakan juga untuk kesehatan orang tua  

dan semua keluarga serta pekerjaan 

mereka 

 Doakan juga untuk relasiku dengan Tuhan 

dan teman-teman 

 

Novita_CG Datu 

 Bersyukur segala berkat tuhan  

 Doakan untuk kesehatan keluarga 



 Doakan buat pekerjaan papaku semoga 

lancar 

 Doakan untuk kelancaran studyku dan 

adik-adikku 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Fidel_CG Datu 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

ada tiap hari 

 Doakan untuk persiapan presentasi 

seminarku agar dapat ku persiapkan 

dengan baik dan presentasiku berjalan 

dengan baik 

 Doakan agar semester ini semua mata 

kuliahku bisa tuntas 

 Doakan untuk kesehatanku, orang tua dan 

adik-adikku 

 Doakan untuk rejeki orang tuaku 

 Doakan untuk relasiku dengan sesama 

terlebih relasi dengan Tuhan 

 

Dwi_CG Rista 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 

seminggu ini 

 Doakan buat aku dan Natalia, terkhusus 

dalam proses cari pekerjaan, supaya tetap 

semangat belajar dan mengasah skill dan 

boleh segera dapat pekerjaan 

 Doakan buat kesehatanku, Kepi, Natalia 

dan Bastian, serta doakan buat mama 

supaya kakinya bisa segera pulih total dan 

bapak bisa berhikmat jaga kesehatannya 

 Doakan buat perkuliahan Bastian semoga 

lancar 

 Doakan supaya biaya wisuda Natalia dan 

keperluan Desember ini boleh dicukupkan 

 

 

Sera_CG Rista 

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan minggu 

ini 

 Doakan buat kemampuan menyelesaikan 

tugas  

 Doakan buat kesehatan orangtua dan 

pribadi 

 Doakan agar berhikmat mengatur waktu 

di tugas kuliah dan persiapan pelayanan 

 

 

Puput_CG Rista 

 Doakan buat pekerjaan orangtua, semoga 

selalu lancar dan di berkati 

 Doakan buat besok sampai Jumat depan 

bisa menyelesaikan UTS dengan baik, 

menjawab soal dengan benar, dihindarkan 

dari kemalasan untuk belajar 

 Doakan buat kegiatan-kegiatan 

selanjutnya semoga aku bisa mengikuti nya 

dengan baik 

 Doakan buat kesehatan ku, kesehatan 

orang tua, kakak, keluarga, dan semua 

teman-teman terdekatku 

 

Yogi_CG Rista 

 Doakan untuk kedua orang tua saya 

 Doakan pergumulan keluarga besar saya, 

karena adik ibu saya sedang dalam zona 

merah, karena menurut yang saya dengar 

akan ikut calon istrinya di agama sebelah, 

kiranya melalui dukungan doa teman-

teman Tuhan memberikan jalan yang 

terbaik 

 Doakan perkuliahan saya pribadi dan 

doakan untuk saudara-saudara kita dan  

teman-teman disekitar kita 

 

Anggie - CG Rista 

 Doakan untuk kesehatan, 2 minggu 

belakangan ini stress 

 

Edis - CG Rista 

 Bersyukur sudah ujian sempro  

 Doakan buat tugas akhir 

 Doakan kesehatan orang tua dan 

kesehatan diri sendiri 

 

Shella_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat Tuhan sampai hari 

ini 

 Doakan agar bisa berhikmat menjaga 

kesehatan  

 Doakan buat pekerjaan orang tua dan 

kakak menjadi berkat buat sesama 

 Doakan buat lebih semangat dalam 

perkuliahan dan diberi kelancaran 

 Doakan buat relasiku dengan sesama lebih 

baik lagi dan relasi dengan Tuhan lebih 

intim lagi 

 



Lani_CG Kris  

 Bersyukur untuk cinta kasih dan 

penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk keluarga agar Tuhan berkati 

dan sertai 

 Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan 

orang tua,  dan juga doakan untuk masa 

pertumbuhan dan studi adik-adik 

 Doakan untuk manajemen waktu antara 

kuliah dan pelayanan 

 Doakan untuk tetap menjalin relasi yang 

intim dengan Tuhan 

 

Gab_CG Kris 

 Bersyukur buat Berkat dan Penyertaan 

Tuhan sampai saat ini 

 Doakan orang tua di kampung dalam setiap 

usaha dan pekerjaan mereka 

 Doakan agar tidak malas mengikuti 

perkuliahan yang ada dan tidak malas 

mengerjakan tugas kuliah 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 

 Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama 

 

Romy_CG Gian 

 Bersyukur untuk hidup dan berkat Tuhan 

 Doakan semangat pengerjaan tugas akhir 

skripsi 

 Doakan kesehatanku 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orangtua 

serta sekolah adek-adekku 

 Doakan semangat pelayanan di JOY 

 

Dayanda_CG Gian  

 Doakan tugas-tugasku agar semuanya bisa 

ku selesaikqn 

 Doakan relasi ku baik sama Tuhan maupun 

sesama 

 Doakan kesehatan orang tua 

 

Ine_CG Gian 

 Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam 

hidup 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

 Doakan kesehatan dan kelancaran kerja 

orang tua 

 Doakan relasi dengan saudara 

 Doakan perkuliahan semester ini terutama 

untuk praktikum 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dengan 

baik 

 Doakan agar selalu bersyukur dengan apa 

yang Tuhan berikan 

 Doakan kesembuhan oma 

 

Shella_CG Gian 

 Bersyukur untuk perlindungan Tuhan 

sampai saat ini  

 Doakan kuliah, semoga dapat 

menyelesaikan tugas-tugas dengan baik 

 Doakan kesehatan orang tua dan kita 

semua 

 Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

semoga kedepannya makin menghargai 

waktu 

 

Oliv_CG Gian 

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

dalam hidupku sampai detik ini 

 Doakan untuk kesehatan pribadiku 

mengenai masalah alergi agar sembuh 

total dengan seiring bertambahnya usia 

 Doakan untuk studiku dalam perkuliahan, 

semoga tetap lancar jaya dan semoga aku 

semakin nyaman dengan jurusan yang aku 

ambil 

 

Regi_CG Gian 

 Bersyukur untuk hari baru 

 Bersyukur untuk makanan dan minuman 

yang Tuhan Yesus berikan pada hari ini 

 Bersyukur untuk perkuliahan hari ini 

 Doakan untuk kesehatan dan umur panjang 

 Doakan untuk keluarga dan orang-orang 

yang di sayang 

 

Megan_CG Master 

 Bersyukur untuk kesehatan dan semangat 

yang Tuhan berikan 

 Doakan untuk berhikmat dalam mengatur 

keuangan 

 Doakan untuk berhikmat dalam mengatur 

waktu mengerjakan tugas kuliah 

 Doakan untuk keluarga di Palangkaraya 

 

Nia_CG Master 

 Doakan buat pengumpulan tugas akhir 

semester 

 Doakan buat persiapan ujian komprehensif 



 Doakan buat proses pemulihan mamaku 

dan pekerjaan bapak di Timika 

 Doakan buat rencana keluarga besarku 

akan ada acara keluarga besar di Medan, 

doakan buat kecukupan dana dan 

kesehatan sekeluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 19 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Human Resources Department (HRD)  

Presti_Kadep HRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 20 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Campus Ministry Department (CMD)  

 Doakan untuk penjangkauan mahasiswa 

baru angkatan 2018 dan 2019 

 Doakan agar teman-teman cg bertumbuh 

dalam relasi dengan Tuhan melalui qt 

 

Riana_Kadep CMD 

 Bersyukur untuk tante yang berulang 

tahun 

 bersyukur untuk bpjsnya sudah beres 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(sharing firman, pendampingan, konseling) 

 Doakan untuk kesehatanku biar hb dan dan 

trombisitku bisa naik 

 Doakan untuk kontrol minggu depan  

 Doakan untuk orang tua dalam masa tua 

terus hidup di dalam iman 

 

Ria_Staf CMD 

 Bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan 

penyertaan Tuhan 

 bersyukur minggu lalu kakakku dan ibukku 

minggu ini berulang tahun, doakan untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka agar 

Tuhan senantiasa memberkati 

 Doakan untuk kesehatanku yang akhir-

akhir ini gampang drop (kelelahan) sering 

sakit kepala 

 Doakan untuk hikmat dalam melayani 

teman-teman di cell group Rista, Cellgroup 

Dhea dan Cellgroup Ani, doakan agar 

setiap teman-teman cell group boleh 

mengalami Tuhan secara pribadi dan cell 

group bisa menjadi salah satu wadah untuk 

mereka terus bertumbuh 

 doakan untuk pelayananku 

 

POKOK DOA LEADERS 

 

Ani Benu_CG Leader 

 Bersykur untuk setiap penyertaan Tuhan 

dalam kehidupan saya dan keluarga 

 Bersyukur untuk pelajaran berharga yang 

Tuhan berikan buat pribadi saya, dalam hal 

kesabaran menanti waktu Tuhan 

 Bersyukur proposal sudah di Acc 

 Doakan agar Tuhan menolong dalam proses 

menuju seminar, semoga waktu dosen 

pembimbing dan penguji bisa disatukan 

 Doakan untuk dosen penguji yang dalam 

keadaan lemah tubuh dan sementara off 

dari kampus, Tuhan berikan kesembuhan 

agar bisa hadir di pada saat seminar 

 Doakan untuk orang tua, kiranya Tuhan 

selalu melindungi mereka dimana pun 

mereka berada 

 Doakan agar saya diberikan hikmat untuk 

terus melayani, tanpa memikirkan 

halangan untuk seminar 

 

Dea_CG Leader 

 Bersyukur penyertaan Tuhan selalu  

 Bersyukur pertolongan Tuhan dalam 

perjuangan studi dan pelayananku 

 Doakan kesehatan ku  

 Doakan keuangan tercukupi dan lebih 

hemat lagi 

 Dokan QT ku  

 Doakan kesehatan dan pekerjaaan saudara 

dan orang tua ku 

 Doakan relasi dengan Tuhan, sekitar dan 

keluarga ku 

 

Datu_CG Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk orang tuaku untuk 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk pembangunan rumah di 

Toraja, mudah-mudahan segala hal yang 

dibutuhkan boleh Tuhan cukupkan 

 Doakan untk adek dan abang ku yang 

sedang kuliah sambil kerja, mudah-

mudahan bisa berhikmat dalam membagi 

waktu 

 Doakan untuk studyku, supaya tetap 

semangat kuliah dan berhikmat dalam 

membagi waktu 

 Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama 

 



Rista_CG leader 

 Doakan biar orang tua selalu diberi 

kesehatan dan pekerjaan orang tua selalu 

di berkati dan mereka senantiasa menjadi 

berkat buat banyak orang 

 Doakan Else terus semangat mengikuti 

kuliah dan Cen semangat sekolah 

 Doakan semoga anak-anak cg yang kuliah 

tetap berhikmat menjaga kesehatan dan 

bisa terus semangat belajar 

 Doakan biar tim acara bisa mempersiapkan 

diri untuk pelayanan di welcoming party 

 Doakan agar bisa berhikmat dalam 

menggunakan waktu dan berhikmat 

menggunakan uang agar bisa hemat 

menggunakannya 

 Doakan semoga saya lebih berhikmat lagi 

menjaga kesehatan 

 

Kris_ CG leader 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama seminggu ini  

 Doakan kebutuhan dana untuk bayar sks 

agar dicukupkan 

 Doakan agar tidak malas mengikuti 

perkuliahan dan tidak malas mengerjakan 

tugas kuliah 

 Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik  

 Doakan pelayananku di cg maupun 

diministry agar jadi berkat 

 Doakan relasi dengan Tuhan, orangtua, 

orang terdekat, dan orang sekitar 

 Doakan agar terus berjuang dengan 

komitmen 

 Doakan pertumbuhan iman dan komitmen 

anak cg 

 Doakan regenerasi tim inti cg 

 

Gian_CG leader  

 Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan 

didalam hidup 

 Doakan untuk proses kesembuhan Opa 

yang lagi ada di Manado 

 Doakan untuk penggarapan laporan KP 

yang sudah masuk bab 4 agar diberikan 

semangat dalam pengerjaannya 

 Doakan untuk persiapan KKN pertengahan 

desember nanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamis, 21 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Manajemen Department (MD) 

Igin Direktur JOY 

Oya_Calon Staff Management 

Wuri_Partime MD  

Roby_Karyawan MD 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini   

 Doakan untuk dalam melayani Tuhan 

dengan setia dan bisa terus belajar  

 Doakan rejeki orang tua agar diberkati  

 Doakan untuk kesehatan orang tua 

 Doakan studi adek-adek dan kesehatan 

mereka , pergaulan mereka agar tetap baik  

 Doakan untuk relasi ku dengan sesama biar 

bisa jadi berkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jum’at, 22 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

 

Mass Meeting Department (MMD) 

Geti_Staff MMD 

 Bersyukur kasih Allah yang selalu 

kurasakan 

 Doakan agar bisa menjaga kesehatan 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan keluarga 

di Mamuju dan di Marseille 

 Doakan untuk pendampingan di JOY, agar 

bisa maksimal 

 

Gloria_Ass Staff MMD 

 Doakan untuk hikmat agar lebih bijaksana 

lagi dalam pelaynan 

 Doakan untuk kesehatan karena 

belakangan dadaku sering sakitt 

 Doakan untuk orang tua dan saudara-

saudara ku agar tetap dalam lindungan 

Tuhan 
 

POKOK DOA LEADERS 

 

Putri_Equipment Ministry  

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan orang tuaku sehat selalu dan di 

berkati di setiap aktivitasnya 

 Doakan kedua abangku dan iparku dan 

ponakanku agar selalu sehat dan di berkati 

selalu 

 Doakan aldits tetap semangat dan 

berhikmat dalam perkulihannya 

 Doakan regenasi leader di eq ministry 

 Doakan anggota di eq ministry agar 

semakin berkomitmen dalam melayani 

Tuhan 

 

Nata_Dance Ministry 

 Bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan 

hingga hari ini 

 Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

kakak adekku 

 Doakan semoga Tuhan cukupkan semua 

kebutuhan dana untuk wisuda 

 Doakan untuk komitmen bertumbuh dalam 

Tuhan melalui QT 

 Doakan untuk rencana setelah wisuda 

 

Adet_Musik Ministry 

 Bersyukur berkat dan karunia-Nya bagi 

saya dan keluarga 

 Doakan kesehatan dan pekerjaan orang 

tua supaya semakin diberkati  

 Doakan manajemen keuanganku 

 Doakan manajemen waktuku supaya 

bermanfaat 

 Doakan persiapan tanggal 14 Desember 

tes 

 Doakan adikku supaya dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik 

 Doakan pergumulan saya, teman-teman CG 

dan Ministry Music 

 

Nael_Multimedia Ministry 

Wulan_Publishing Ministry 

 


