
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. Bersyukur MMNP sudah terlaksana. 

3. 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.  

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

5. 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.  

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

pertemuan. 

7. 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.  

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

teman-teman agar semangat untuk belajar.  

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

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

 

10. Doakan setiap proses kepengurusan tanah dan Yayasan.  
 

11. Doakan rencana rapat akhir tahun pada tanggal 9 bulan Desember. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 25 November 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Hary_CG Dea 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan 

 Doakan studiku supaya lancar semuanya 

 Doakan pelayanan J'nite lancar   

 Doakan kesehatan 

 Doakan Keuangan juga 

 

Ria.J_CG Dea 

 Bersyukur hari ini dapat mengikuti kuliah 

dari sesi pertama-sesi terakhir dalam 

kondisi yang sehat juga 

 Doakan untuk proses studyku agar diberi 

kesabaran dan ketekunan dalam mengikuti 

tiap prosesnya 

 Doakan untuk relasiku dengan beberapa 

orang yang sampai saat ini masih belum 

baik agar dapat berdamai dan kembali baik 

lagi 

 Doakan untuk kehidupan spiritualku agar 

lebih bertekun lagi untuk menjalaninya 

khususnya dari QT supaya tidak hanya 

diucapkan, dijanjikan, tapi juga dilakukan  

 Doakan untuk persiapan pelayanan di 

J'Nite,  dan persiapan untuk CG Day 

supaya dilancarkan pada saat proses dan 

hari H nya 

 Doakan untukku dan keluargaku agar 

diberi kesehatan dan sukacita selalu 

 Doakan untuk kebutuhan harianku 

(ekonomi)  dan kebutuhan lainnya supaya 

Tuhan mudahkan rezeki dan cukupkan 

 

Fanti_CG Kris 

 Bersyukur atas anugerah dan  penyertaan 

Tuhan hingga saat ini 

 Bersyukur buat setiap berkat yang selalu 

tercukupi 

 Doakan buat papa dan mama untuk  

pekerjaannya serta kesehatan mereka 

tetap sehat dan di berkati Tuhan 

 Doakan untuk kuliahku biar Tuhan yang 

selalu mampukan dan semangat 

mengerjakan tugas 

 Doakan untuk kaka dan adik-adik dalam 

study juga biar Tuhan mampukan  

 Doakan untuk manajemen waktu antara 

kuliah dan pelayanan 

 Doakan buat persiapan J’nite 

 Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

orang-orang di sekitar 

 

Melani_CG Kris  

 Bersyukur atas berkat, penyertaan dan 

kasih sayang Tuhan 

 Doakan untuk persiapan UAS kiranya 

Tuhan berkati 

 Doakan pekerjaan dan kesehatan orang 

tua 

 Doakan untuk studi adik-adik juga 

 Doakan untuk tetap berkomitmen 

 Doakan untuk teman-teman fellowship 

ministry agar Tuhan siapkan orang-orang 

yang mau melayani dan mau bertumbuh, 

dan juga komitmen teman-teman yang 

sekarang sudah ada 

 Doakan untuk relasi saya dengan orang 

sekitar terlebih relasi dengan Tuhan 

 

Vida_CG Kris  

 Bersyukur buat kesehatan saya dan 

keluarga 

 Doakan buat kelancaran pekerjaan mama  

 Doakan komitmen qt ku 

 Doakan buat relasiku dengan Tuhan 

 Doakan relasiku dengan teman teman 

 Doakan buat progress test 2 ku minggu ini 

 

Gab_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat dan penyertaan 

Tuhan 

 Doakan pekerjaan orang tua di kampung 

 Doakan supaya semangat di dalam 

perkuliahan yang ada dan dalam 

mengerjakan tugas 

 Doakan Relasi ku dengan Tuhan dan 

sesama 

 

Jojo_CG Kris 

 Doakan keluarga supaya tetap sehat selalu 

dalam lindungan Tuhan 

 Doakan kesehatan pribadi, akhir-akhir ini 

sering begadang dan kurang tidur karena 

tugas besar 

 Doakan semoga bisa mengikuti perkuliahan 

semester 3 ini dengan maksimal 



 Doakan manajamen waktu dan keuangan 

 Doakan komitmen di Joy 

 Doakan relasi tetap intim dengan Tuhan 

 

Shella_CG Kris 

 Bersyukur buat berkat Tuhan selama ini 

 Doakan buat relasi dengan Tuhan lebih 

dekat 

 Doakan buat managemen waktu dengan 

baik 

 Doakan buat kesehatan ku dan keluarga 

 Doakan buat pekerjaan orangtua diberkati 

 

Anggy_CG Datu 

 Bersyukur atas berkat Tuhan dalam 

keluarga kami 

 Doakan agar kami berhikmat dalam 

menjaga kesehatan 

 Doakan skripsiku agar rajin mengerjakan 

dan cepat selesai 

 Doakan buat pelayanan serta rencana 

kedepannya agar dilancarkan 

 Doakan rezeki dan keuangan karna lagi 

krisis dan juga buat usaha dan pekerjaan 

 Doakan buat pelayanan kami 

 Doakan relasi dengan sesama dan Tuhan, 

agar lebih baik juga tiap harinya 

 

Natalia_CG Datu  

 Bersyukur buat kebaikan Tuhan dan 

hikmat Tuhan dalam hidup ini 

 Doakan agar masalah perdamaian papua 

selalu dapat diselesaikan dengan baik dan 

diperhatikan, sehingga tidak ada lagi 

pembunuhan dan penembakan yang selalu 

ditutupi pemerintah 

 Doakan agar studio TGA ni mendapatkan 

hasil yang memuaskan dan bisa lulus 

 Doakan agar mama dan kaka dalam proses 

pemulihan badan 

 Doakan buat teman saya yang mau wisuda 

bulan November ini, agar semuanya 

berjalan dengan baik 

 Doakan agar saya bisa lebih tenang 

menghadapi semua hal yang ada dan 

mengarah hati tetap kepada bunda maria 

dan Tuhan 

 Doakan agar sekeluarga tetap 

mengarahkan hati kepada Tuhan dan tetap 

rendah hati 

Yuyun_CG Datu 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang sampai 

saat ini masih saya rasakan 

 Doakan buat kesehatan dan pekerjaan 

Mama semoga lancar selalu 

 Doakan buat kakak-kakak yang bekerja 

agar diberi kesehatan dan dilancarkan 

selalu pekerjaannya 

 Doakan buat keluarga yang di Bali, kupang 

dan Sumba agar selalu berada dalam 

lindungan Tuhan 

 Doakan buat kakak saya yang sedang sakit 

semoga cepat sembuh 

 Doakan buat kesehatan saya dan study 

saya 

 Doakan buat relasi saya dengan sesama 

terlebih dengan Tuhan 

 

Fiona_CG Datu 

 Bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu 

liar biasa dalam hidupku 

 Bersyukur atas ketambahan usia mamaku 

 Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan 

dalam hidupku dan keluargaku 

 Doakan buat kesehatanku dan keluargaku   

 Doakan buat setiap aktivitas dan studyku 

dan keluargaku agar selalu dalam 

penyertaan Tuhan 

 Doakan buat mamaku yang sedang 

berulang tahun semoga menjadi pribadi 

yang lebih baik 

 Doakan buat relasiku dan pelayananku 

untuk Tuhan dan sesama 

 

Edwin_CG Datu 

 Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam 

hidup saya 

 Doakan untuk perkuliahan selalu lancar 

dan semangat 

 Doakan untuk proses Desain TGA berjalan 

lancar 

 Doakan buat relasi saya dengan sesama 

Khusus nya dengan Tuhan 

 

Ance_CG Datu 

 Bersyukr buat penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk bapa, mama dan kakak-kakak 

yang sudah bekerja semoga lancar 

pekerjaan mereka 



 Doakan buat kakak yang sementara 

mengerjakan proposalnya semoga tetap 

semangat 

 Doakan untuk saya dengan persiapan UTS 

dan rleply semoga bahannya bisa lengkap 

 Doakan untuk kesehatan kami sekeluarga 

 Doakan untuk relasi dengan sesama dan 

Tuhan 

 

Mikel_CG Datu  

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini  

 Doakan studi saya, ka Alfred dan adik-

adik saya  

 Doakan pekerjaan orang tua saya, 

kesehatan dan pekerjaan mereka 

 

Fidel_CG Datu 

 Bersyukur buat berkat Tuhan yang selalu 

melimpah 

 Bersyukur karena sudah melakukan 

presentasi seminar, doakan supaya 

hasilnya baik dan memuaskan 

 Doakan untuk semester ini agar semua 

mata kuliahku tuntas dan nilainya 

memuaskan 

 Doakan untuk pekerjaan orang tua dan 

study adik-adikku 

 Doakan agar aku dan adik-adikku bisa 

mengatur keuangan dengan baik 

 Doakan untuk nenekku yang sedang dalam 

kelemahan tubuh 

 Doakan untuk persiapan J’nite agar bisa 

selesai dengan baik 

 

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 

 

Damar_CG Datu 

 Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk kesehatan Bapak yang 

sedang di Jogja 

 Doakan untuk Ibu yang ada di Manokwari 

 Doakan adik yang sedang kuliah di Solo 

 Doakan untuk kesehatan keluarga dan 

kerabat 

 

Eta_CG datu  

 Bersyukur buat penyertaan Tuhan  

 Doakan study saya  

 Doakan keluarga saya, agar diberikan 

kesehatan dan berkat Tuhan melimpah  

 Doakan relasi saya dengn Tuhan dan  

sesama 

 

Fredy_CG Alfian 

 Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan dalam 

hidupku sampai saat ini 

 Doakan relasiku dengan Tuhan melalui qt 

dan juga sesama 

 Doakan buat penyusunan laporan KP dan 

ujian nya tanggal 27 november 

 Doakan buat persiapan KKN, dan teman-

teman kelompok agar bisa saling 

koordinasi dengan baik satu sama lain 

 Doakan agar dapat membagi waktu antara 

pelayananku di JOY, studi ku dan 

kegiatan-kegiatan lainnya 

 Doakan kesehatan orang tua, orang-orang 

terdekatku dan aku pribadi 

 

Gab_CG Gian 

 Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan 

selama minggu ini 

 Doakan perkuliahan 

 Doakan kesehatan 

 Doakan pemeliharaan Tuhan untuk orang 

tua dan saudara-saudara yang terpisah 

jauh 

 Doakan agar dapat memanejemen waktu 

dengan baik 

 Doakan komitmenku di cg maupun di Joy 

 

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 

 Doakan waktu saat teduh agar lebih 

teratur 

 Doakan agar lebih menghargai orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selasa, 26 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Human Resources Department (HRD)  

 Doakan untuk Workshop terakhir tanggal  

29 nanti, untuk pengajarnya Pak Gerard 

 Doakan untuk evaluasi agenda HRD dan 

pembuatan laporan untuk akhir tahun 

 Doakan recruitment part-timer untuk 

HRD, supaya dapat orang yang cocok 

 Doakan untuk pelatihan calon staff yang 

masih berlangsung. 

 

Presti_Kadep HRD 

 Doakan supaya bisa fit 

 Doakan supaya terus diberi hikmat dalam 

pendampingan di ministry dance dan musik 

 Doakan supaya bisa manajemen waktu dan 

pikiran dengan baik 

 Doakan untuk pelayananku di J’Nite, 

supaya bisa memberikan yang terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rabu, 27 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Campus Ministry Department (CMD) 

 Bersyukur untuk Welpart yang sudah 

berlangsung, doakan untuk proses follow 

upnya dan ada yang bertahan di Joy 

 Doakan untuk semangat terus menjangkau 

mahasiswa baru (angkatan 2018 dan 2019) 

 Doakan agar teman-teman terus berjuang 

dalam relasi dengan Tuhan 

 

Riana_Kadep CMD 

 Bersyukur karena trombositku dan hbku 

sudah naik 

 Doakan untuk satu bulan ini di lihat apakah 

dosis obat bisa diturunkan atau tidak 

 Doakan agar bisa stabil dalam satu bulan 

ini sehingga dosis obat bisa turun 

 Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 

(konseling, sharing firman, mengajar 

pelatihan dan pendampingan) 

 Doakan untuk hikmat mengerjakan tugas 

kuliah dan tesis 

 Doakan untuk orang tua dalam masa tua 

terus hidup di dalam iman 

 

Ria_Staf CMD 

 Bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan 

penyertaan Tuhan 

 Doakan untuk kesehatanku yang akhir-

akhir ini gampang drop (kelelahan) masih 

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 persiapan pelayanan mission 

trip agar bisa berkoordinasi dengan tim 

korea dan joyers 

 

 

 

POKOK DOA LEADERS 

Alfian_CG Leader 

 Bersyukur buat pernyetaan Tuhan 

 Doakan buat pelayanan di Joy terkhusus 

untuk J’nite agar bisa management waktu 

dan mengkoordinir dengan baik 

 Doakan untuk keluarga di Manokwari agar 

selalu sehat dan pekerjaan mereka 

diberkati 

 

Dea_CG Leader 

 Bersyukur selalu untuk penyertaan Tuhan 

 Doakan hikmat mengerjakan tugas-tugas 

kuliah dengan baik 

 Doakan proses latihan pelayanan J’nite 

lancar 

 Doakan pelayanan ku terkhusus dalam CG 

 Doakan kesehatan orangtua ku, kaka-kaka 

ku dan aku  

 Doakan keuangan ku tercukupi  

 Doakan relasi ku dengan Tuhan, sekitar 

dan keluarga 

 

Datu_CG Leader 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini 

 Doakan untuk orangtuaku untuk kesehatan 

dan pekerjaan mereka 

 Doakan untuk pembangunan rumah di 

Toraja, mudah-mudahan segala hal yang 

dibutuhkan boleh Tuhan cukupkan 

 Doakan untuk 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 

 

Kris_CG Leader 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan selama seminggu ini  

 Doakan kebutuhan dana untuk bayar sks 

agar dicukupkan  

 Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik  



 Doakan pelayanan di cg maupun ministry 

agar jadi berkat 

 Doakan agar terus berjuang dengan 

komitmen 

 Doakan relasi dengan Tuhan, orangtua, 

orang terdekat, dan orang sekitar 

 Doakan komitmen dan pertumbuhan iman 

anak cg  

 Doakan kebutuhan tim inti cg agar Tuhan 

persiapkan 

 

Gian_CG Leader 

 Bersyukur untuk berkat dan penyertaan 

Tuhan dalam kehidupan ini 

 Doakan untuk persiapan presentasi proker 

kkn sabtu ini 

 Doakan untuk kesembuhan opa yang lagi 

dirawat di Manado 

 Doakan untuk relasi dengan orang-orang 

disekitar agar tidak terlihat cuek 

 Doakan untuk penggarapan laporan Kerja 

Praktik dan Laporan Praktik Perancangan 

Biaya Waktu agar dapat diselesaikan bulan 

ini 

 

Ani Benu_CG Leader 

Rista_CG leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamis, 28 November 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Manajemen Department (MD) 

Igin Direktur JOY 

Wuri_Partime MD  

 

Oya_Calon Staff Management 

 Doakan aku bisa berhikmat jaga kesehatan 

ku karna akhir-akhir ini gampang sakit 

 Doakan juga kaka ku yang sudah ke Kediri 

untuk mencari bahan penelitiannya semoga 

cepat dapat 

 

Roby_Karyawan MD 

 Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 

saat ini   

 Doakan untuk terus berjuang untuk qt ga 

bolong-bolong 

 Doakan rejeki orang tua agar diberkati,   

terutama untuk mau datang ke Jogja 

minggu depan 

 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) 

 Bersyukur teman-teman mahasiswa masih 

terus mau memberikan waktu dan 

tenaganya untuk melayani lewat ministry 

 Doakan untuk pengembangan skill di 

ministry 

 Doakan untuk segala persiapan J’nite dan 

untuk kebutuhan dananya 

 Doakan untuk regenerasi kepemimpinan di 

ministry 

 Doakan supaya terus ada orang baru di 

ministry 

 Doakan untuk Workshop untuk Sound 

Person tanggal 29 nanti. Bersyukur untuk 

Adri karna bersedia membagikan ilmunya 

 

Geti_Staff MMD 

 Bersyukur karena Allah masih mengasihi 

ku 

 Doakan agar bisa berhikmat menjaga 

kesehatan 

 Doakan agar bisa merenungkan kembali 

arti Natal yang sesungguhnya 

 

Gloria_Ass Staff MMD 

 Doakan untuk hikmat agar lebih bijaksana 

lagi dalam pelayanan 

 Doakan untuk kesehatan karena 

belakangan dadaku sering sakit 

 Doakan agar lebih bijaksana menjaga pola 

hidup 

 Doakan untuk orang tua dan saudara-

saudara ku agar tetap dalam lindungan 

Tuhan 

POKOK DOA LEADERS 

 

Nael_Multimedia Ministry 

 Bersyukur untuk berkat dan pertolongan 

Tuhan Yesus 

 Bersyukur untuk setiap proses skripsi 

yang boleh di lalui bersama Tuhan Yesus 

 Doakan untuk pengerjaan skripsi, proses 

memasukan data, biar Tuhan Yesus selalu 

memimpin 

 Doakan untuk kesehatan keluarga di 

Kalimantan, semoga selalu Tuhan pimpin 

setiap aktivitas 

 Doakan untuk kerinduan teman baru di 

Multimedia, semoga Tuhan mengirimkan 

orang baru di Multimedia Ministry 

 

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 agar tetap semangat dan 

berhikmat dalam perkulihannya 

 Doakan regenasi leader di eq ministry 

 Doakan anggota di eq ministry agar 

semakin berkomitmen dalam melayani 

Tuhan 

 Doakan rencana kedepan setelah wisuda 

mau lanjut atau kerja 

 

Adet_Musik Ministry 

Nata_Dance Ministry 

Wulan_Publishing Ministry 

 


