
Senin, 11 Februari 2019 
 

POKOK DOA STAFF 
 
Gina Klopfleisch_Direktur JOY 
 
 
 
POKOK DOA JOYERS 
 
Oya (CG Sandra) 
❖ Doakan agar kegiatan selama di Jakarta lancar 
❖ Doakan buat persiapan PKL 
❖ Doakan buat kebutuhan keuangan untuk PKL  
 
Try (CG Dwi)  
❖ Doakan agar aku lebih setia sama Tuhan  
❖ Doakan buat proses pengobatan bapakku yang 

mengalami kecelakaan motor di akhir 
Desember, doakan buat proses pemulihannya 
saat ini di bagian bahu yang patah  

❖ Doakan untuk semangat dalam mengerjakan 
tugas akhir  

❖ Doakan buat semangat pelayanan teman-
teman 3M 
 

Anggi (CG Dwi)  
❖ Bersyukur untuk berkat dan penyertaan tuhan 

sepanjang minggu ini  
❖ Doakan untuk perkuliahan  
❖ Doakan untuk orang tua, kesehatan dan 

pekerjaannya  
❖ Doakan untuk kesehatan pribadi  
❖ Doakan untuk pelayanan dan relasi dengan 

sesama  
❖ Doakan agar bisa mengatur waktu dan 

mengatur keuangan dengan baik  
 

Nano (CG Dwi)  
❖ Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga 

di Timor Leste biar senantiasa diberikan umur 
panjang  

❖ Doakan buat studiku dan kak Oni semoga tetap 
lancar  

❖ Doakan untuk manajemen keuangan  
❖ Doakan buat relasiku bersama Tuhan  
❖ Doakan buat nilaiku semester ini bisa 

memuaskan  
❖ Doakan untuk pengampunan dosa bulan yang 

kemarin-kemarin 
 
 
 
 
 

 
 

 
Joy (CG Dwi)  
❖ Doakan komitmen untuk sungguh-sungguh QT   
❖ Doakan untuk pelayanan di multimedia sebagai 

tim inti agar bisa melayani dengan sungguh-
sungguh  

❖ Doakan untuk perkuliahan semester ini agar 
bisa lebih serius lagi  

❖ Doakan untuk orang tua dan adik biar selalu 
dijaga dan diberi kesehatan  

❖ Doakan untuk oma yang lagi masuk rumah 
sakit semoga bisa cepat sembuh  

❖ Doakan untuk mama yang lagi kegiatan di 
Australia semoga berjalan lancar dan bisa 
kembali dengan sehat sejahtera 
 

Tina (CG Sandra)  
❖ Doakan buat kesehatan orang tua  
❖ Doakan buat study agar selalu di lancarkan  
 
Dian (CG Sandra)  
❖ Bersyukur buat kesehatan selama seminggu 
❖ Doakan buat kesehatan orang tua  

 
Angel (CG Dwi)  
❖ Doakan untuk kesetiaan berdoa dan QT  
❖ Doakan jujur menceritakan perkara kepada 

Tuhan Yesus dan berusaha untuk berani jujur 
dalam lingkungan  

❖ Doakan keluarga dalam penyertaan dan 
lindungan Tuhan  

❖ Doakan untuk studiku dan adik-adikku biar 
Tuhan tuntun dan sertai, beri hikmat terus agar 
bisa atur waktu buat belajar sungguh-sungguh  

❖ Doakan untuk pelayananku  
❖ Doakan dimampukan biar bisa jangkau jiwa 

baru  
 

Rista (CG Dwi)  
❖ Bersyukur sudah bisa lulus proposal dan bisa 

menjalankan skripsi  
❖ Bersyukur Else bisa keluar dari RS dan semoga 

pemulihannya lebih cepat  
❖ Doakan agar orang tua senantiasa diberi 

kesehatan dan rezeki yang cukup  
 
Sera (CG Dwi)  
❖ Doakan buat penyertaan Tuhan  
❖ Doakan buat kesehatan orang tua  
❖ Doakan buat kesehatan pribadi 
❖ Doakan buat perkuliahan yang mulai minggu 

depan  
 
 
 
 
 



Selasa, 12 Februari 2019 
 
POKOK DOA KHUSUS 
 
Presti_Kadep HR Department 
 
Agnes_Staff HR Department 
 
 
POKOK DOA JOYERS 
 
Vivi (CG Dwi)  
❖ Doakan untuk mama yang pindah tugas agar 

dapat beradaptasi di tempat yang baru  
❖ Bersyukur pertambahan usia kakak kemarin  
❖ Doakan kuliah di semester 4 agar lebih rajin lagi 
❖ Doakan kakak dalam pengerjaan tugas 

kuliahnya  
❖ Doakan teman kosku Laura yang sakit cacar 
 
Edis (CG Dwi)  
❖ Bersyukur buat kesehatan sampai hari ini  
❖ Doakan perkuliahan semester ini semoga 

lancar  
❖ Doakan buat adik agar di beri kesehatan selalu 

dalam masa-masa kesibukannya di sekolah  
❖ Doakan buat kesehatan orang tua  
❖ Doakan pekerjaan orang tua agar selalu lancar  
 
Indah (CG Sandra) 
❖ Doakan buat kesehatan orang tua 
❖ Doakan agar bisa rajin QT  
 
Adet (CG Yosua) 
❖ Bersyukur atas berkat kepada saya dan 

keluarga 
❖ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua 
❖ Doakan manajemen waktu dan keuangan saya 
❖ Doakan relasi saya dengan Tuhan, orang tua 

dan orang di sekitar saya  
❖ Doakan setiap pergumulan saya 
❖ Doakan proses pengerjaan proyek akhir 
 
Kris (CG Yosua) 
❖ Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan 

selama seminggu ini 
❖ Doakan kecukupan dana kuliah semester ini 
❖ Doakan agar berhikmat manajemen waktu dan 

keuanganku 
❖ Doakan relasi dengan Tuhan, orang tua, orang 

sekitar dan orang-orang terdekat  
❖ Doakan pelayananku di CG dan ministry supaya 

dibaharui kembali semangat melayani 
❖ Doakan pekerjaan orang tuaku 
 
 
 

 
 
Chris (CG Yosua)  
❖ Bersyukur karena Tuhan masih berikan 

kesempatan untuk hidup  
❖ Doakan agar aku makin dekat dengan Tuhan 

dan doakan agar aku bisa beli Alkitab segera  
❖ Doakan agar orang tua aku di sana sehat selalu 

dan tetap ingat selalu keadaan aku di sana  
❖ Doakan aku agar pelayanan aku bisa 

memberkati orang banyak  
❖ Doakan aku agar kuliah bisa lancar dan adem  
❖ Doakan aku agar bisa tidur nyenyak karena 

sering insomnia 
 
Jojo (CG Yosua)  
❖ Bersyukur buat kasih Tuhan selama ini  
❖ Doakan buat perkuliahan semester 2 agar 

makin semangat dan diberi hikmat oleh Tuhan  
❖ Doakan semoga Tuhan tetap beri kesehatan  
❖ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan agar tidak terlalu hedon   
❖ Doakan relasi yang semakin intim dengan 

Tuhan  
❖ Doakan pelayanan di ladang Tuhan  
❖ Doakan keluarga semoga terus di berkati Tuhan  
❖ Doakan dalam pergaulan agar tidak jatuh pada 

yang salah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rabu, 13 Februari 2019 
 
POKOK DOA KHUSUS 
 
Villy_Kadep Mass Meeting Department 
 
 
POKOK DOA LEADERS 
 
Sandra_CG Leader  
❖ Doakan buat keluarga yang berduka karena 

opa yang telah di panggil pulang agar keluarga 
di Kupang di beri penghiburan  

❖ Doakan buat ebutuhan keuangan yang akan 
PKL biar Tuhan yang mampu mencukupi  

 
Dwi_CG Leader  
❖ Doakan supaya di tahun ini lebih sungguh-

sungguh dalam doa dan saat teduh  
❖ Doakan buat orang tua di Curup supaya sehat 

terus dan Tuhan berkati dalam pekerjaan dan 
aktivitas mereka  

❖ Doakan buat Natalia, Kepi dan Bastian agar 
Tuhan berkati mereka dalam study maupun 
aktivitas dan rencana mereka ke depan  

❖ Doakan agar semester ini aku semangat buat 
studio dalam bulan Februari, supaya Tuhan 
kasih kekuatan melawan rasa malas dan tekun 
kerja untuk tugas akhir ini  

❖ Bersyukur untuk teman-teman cellgroup, 
doakan supaya Tuhan mampukan teman-
teman cellgroup di semester baru ini bisa tetap 
semangat dalam study dan pelayanannya  

 
Yosua_CG Leader  
❖ Bersyukur bisa merayakan CNY bersama 

keluarga lengkap ditahun ini  
❖ Doakan buat resolusi 2019 agar aku tetap 

berjuang untuk menjalaninya  
❖ Doakan buat sinusku yang sudah 3 minggu agar 

bisa cepat sembuh dan mengatur jadwal 
dengan dokternya  

 
Oni_CG Leader  
❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan  
❖ Bersyukur untuk pertambahan umur Nano 

tanggal 7 ini  
❖ Bersyukur untuk hati teman-teman yang masih 

mau untuk berkomitmen  
❖ Doakan untuk Kesehatan dan ekonomi 

keluarga  
❖ Doakan untuk Kelancaran usaha keluarga  
❖ Doakan untuk studioku sama dwi selama 35 

hari ke depannya  
❖ Doakan untuk komitmen teman-teman di CG  
❖ Doakan untuk relasiku sama Tuhan  
 

 
 
 
 
Ester_CG Leader 
❖ Bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dan 

kejelasan yang mau dibuat Tahun ini 
❖ Doakan aku untuk berhikmat untuk buat skripsi  
❖ Doakan untuk leader baru  
❖ Doakan untuk komitmen anak cellgroup   
❖ Doakan untuk penyertaan Tuhan terhadap 

Mentawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kamis, 14 Februari 2019 
 
POKOK DOA KHUSUS 
 
Riana_Kadep CMD 
 
Ria_Staff CMD 
 
Astry_Staff CMD 
 
 
POKOK DOA JOYERS 
 
Gian (CG Yosua)  
❖ Bersyukur atas berkat hari ini 
❖ Bersyukur atas perayaan CNY tahun ini, sudah 

diberi kesehatan untuk berkumpul bersama 
❖ Doakan untuk proses perkuliahan agar lancar 
❖ Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 

 
Nael (CG Yosua) 
❖ Doakan untuk pengerjaan skripsi dan proses 

bimbingan 
❖ Doakan untuk dana dan biaya kuliah dan 

sehari-hari biar Tuhan mencukupkan  
❖ Doakan kesehatan saya dan keluarga di 

Kalimantan 
 
Awi (CG Yosua)  
❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan satu 

minggu terakhir 
❖ Bersyukur untuk kesehatan  
❖ Doakan untuk kecukupan dana pembayaran 

di kampus 
❖ Doakan kesehatan orang tua dan adik agar 

tetap sehat 
 
Felli (CG Yosua)  
❖ Bersyukur atas berkat Tuhan dalam seminggu 

ini 
❖ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua 
❖ Doakan untuk pengerjaan skripsiku dan 

proses dalam bimbingan semoga dilancarkan 
❖ Doakan manajemen waktu dan keuangan. 
❖ Doakan untuk setiap relasi ku dengan Tuhan 

dan orang-orang di sekitarku  
 
Lani (CG Yosua) 
❖ Bersyukur atas berkat Tuhan dalam seminggu 

ini 
❖ Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan 

orang tua  
❖ Doakan manajemen waktu dan keuangan  
❖ Doakan untuk setiap relasi saya dengan 

Tuhan dan orang-orang disekitar saya  
 

 
 
Putri (CG Ester)  
❖ Bersyukur untuk penyertaan dan berkat 

Tuhan sampai saat ini  
❖ Doakan agar dapat membagi waktu  
❖ Doakan penelitian skripsiku 
 
Aquela (CG Ester) 
❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

satu minggu ini  
❖ Doakan buat  orang -orang  yang bekerja 

dalam keluarga 
❖ Doakan buat kesehatan keluarga 
❖ Doakan buat study 
 
Cindy (CG Ester) 
❖ Bersyukur bisa ketemu teman-teman 

cellgroup hari ini 
❖ Doakan untuk kesehatanku dan orang tua 
❖ Doakan untuk kuliahku 
❖ Doakan untuk bisa mengatur waktu  
 
Romy (CG Ester) 
❖ Bersyukur untuk hidup dan berkat Tuhan 
❖ Doakan kuliahku 
❖ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua 

serta sekolah adik-adikku 
❖ Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama 
❖ Doakan untuk semangat dan kehadiran 

teman-teman pada CG minggu depan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jumat, 15 Februari 2019 
 
POKOK DOA KHUSUS 
 
Getti_Staff Pendamping Ministry 
 
 
 
POKOK DOA JOYERS 
 
Ria (CG Oni)  
❖ Bersyukur dalam minggu ini boleh melakukan 

aktivitas dalam keadaan sehat  
❖ Doakan untuk kesiapan hati dan jasmani 

untuk melayani dalam minggu ini  
❖ Doakan untuk biaya kuliah dimudahkan  
❖ Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

dimudahkan juga rezekinya  
❖ Doakan untuk setiap komitmen agar setia 

menjalankan komitmenku  
❖ Doa supaya aku semangat untuk kuliah dan 

agar tidak bosan untuk terus belajar  
 
Nata (CG Oni)  
❖ Doakan untuk kelancaran skripsi 
❖ Doakan untuk persiapan pelayanan tanggal 8 

semoga lancar 
❖ Doakan untuk kecukupan dana untuk banyak 

kebutuhan di awal semester 
❖ Doakan untuk kesehatan orang tua dan 

keluarga 
 
Dea (CG Oni)  
❖ Doakan agar kuliah lancar  
❖ Doakan agar semangat kuliah  
❖ Doakan kesehatan dan keuangan  
❖ Doakan relasi dengan Tuhan 
 
Vicky (CG Oni)  
❖ Doakan untuk kesehatan keluarga di Timor  
❖ Doakan untuk kesehatanku juga  
❖ Doakan untuk studiku semoga tetap lancar 

dan bisa menyusul  
 

Shella (CG Yosua)  
❖ Bersyukur buat penyertaan Tuhan 
❖ Doakan semester ini diberi kelancaran dan 

kemudahan 
❖ Doakan untuk pekerjaan orang tua di berkati 
❖ Doakan untuk pencarian pekerjaan kakak  
❖ Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan 

sesama lebih baik lagi  
 
 
 
 
 

 
 
Fanti (CG Yosua) 
❖ Bersyukur atas setiap anugerah dan 

penyertaan Tuhan 
❖ Bersyukur atas setiap berkat yang didapat 
❖ Doakan untuk semester baru agar bisa lebih 

semangat lagi dalam belajar 
❖ Doakan untuk manajemen waktu dan 

keuangan 
❖ Doakan untuk kesehatanku dan keluarga 
❖ Doakan buat relasiku dengan Tuhan 
 
Rio (CG Yosua)  
❖ Bersyukur bisa selesai kan puasa, semoga 

Tuhan memberkati saya Tahun ini dengan 
pergumulan doa yang di doakan saya 

❖ Doakan semoga bisa lulus UKAI 
 
Vera (CG Oni)  
❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan  
❖ Doakan untuk kesehatan keluarga dan saya 
❖ Doakan untuk perkuliahan biar dimampukan  


