JOY FELLOWSHIP INDONESIA
POKOK DOA UMUM JOY
Bersyukur untuk kecukupan finansial yang Tuhan berikan sampai saat ini
Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung. Doakan untuk relasi dengan
mereka
Bersyukur ada 19 teman baru yang Tuhan kirimkan selama pandemi ini, doakan
untuk proses follow Upnya
Doakan untuk kebutuhan staf baru, saat ini ada 5 staf yang melayani (riana, Glo, Ria,
Geti dan Oya)
Doakan untuk hikmat dalam menentukan langkah-langkah pelayanan ke depan
Doakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan November (CG online,
JOY fellowship meeting secara sederhana dengan hanya 30 orang dan selebihnya
online pada tanggal 13 November)
Doakan untuk pencarian panitia untuk perayaan JOY Night secara sederhana
Doakan untuk rencana-rencana di manajemen (penjualan mobil dan pembuatan
kanopi)
Doakan untuk joyer tetap setia dalam relasi dengan Tuhan
Doakan untuk pengurusan yayasan oleh board

www.fajarpagon.co.id

SENIN, 02 NOVEMBER 2020

POKOK DOA JOYERS
Shella_CG Kris
Bersyukur buat berkat penyertaan Tuhan setiap saat
Doakan agar bisa menjaga kesehatan dengan baik
Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan benar
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak menjadi berkat buat banyak orang
Doakan untuk pengerjaan proposal biar lebih semangat lagi dan dilancarkan
Doakan relasi dengan Tuhan tetap intim
Fanti_CG Kris
Bersyukur buat anugerah dan penyertaan Tuhan hingga saat ini
Doakan buat pengerjaan proposal penelitian fisika biar bisa menyelesaikannya tepat waktu dan berjalan sesuai dengan
kehendak Tuhan
Doakan buat kesehatan serta pekerjaan orang tua biar tetap sehat dan terus di berkati
Doakan buat relasiku dengan Tuhan biar lebih intim lagi
Nata_CG Dhea
Bersyukur untuk kesehatan dan penyertaan Tuhan untukku dan keluarga
Doakan agar aku dan keluarga selalu berhikmat menjaga kesehatan
Doakan agar pekerjaan orang tua selalu dilancarkan
Doakan agar aku semangat dan tekun dalam mencari pekerjaan
Anggy_CG Datu
Bersyukur atas berkat serta kebaikan Tuhan sampai saat ini
Bersyukur juga untuk kejelasan studi lanjut S2, akhirnya bisa mendaftar
Doakan di proses mendaftar S2 ini, bisa tercukupi dalam hal dana, karena besar biaya SPP nya
Doakan juga segala syarat S2 yang tersisa dapat terselesaikan dengan baik, terutama upload dokumen dan surat
rekomendasi dari dosen S1 kemarin
Doakan kesehatanku dan keluargaku agar sehat-sehat saja
Doakan pekerjaan dan usaha kedua orang tua agar dilancarkan dan diberkati serta diberikan rezeki yang cukup
Doakan untuk sekolahnya adik-adikku juga agar dilancarkan dan diberkati
Doakan juga relasiku dengan sesama terutama Tuhan agar lebih baik lagi
Dini_CG Datu
Bersyukur untuk Penyertaan Tuhan sampai hari ini
Bersyukur bisa menyelesaiakan UTS
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua ku
Doakan untuk pengumuman cpns kakakku tanggal 30-10-2020, semoga lulus
Doakan untuk pendidikan adik-adikku
Doakan untuk tetap semangat kuliah
Doakan untuk kesehatanku dan saudara-saudaraku
Doakan untuk relasiku dengan sesama terlebih kepada Tuhan
Ance_CG Datu
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kesehatan mereka
Doakan untuk perkuliahan dan kesehatan saya
Doakan untuk studi adik saya
Doakan untuk relasi dengan sesama terlebih Tuhan
Raymond_CG Datu
Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sampai pada detik ini
Bersyukur bisa menyelesaikan UTS
Doakan untuk kedua orang tua ku diberi kesehatan dan rejeki yang cukup
Doakan juga buat abangku yang di perantauan
Doakan buat studi adik-adik ku semoga semua lancar
Doakan juga untuk relasi ku kepada sesama dan kepada Tuhan

SENIN, 02 NOVEMBER 2020

POKOK DOA JOYERS
Dwi_CG Rista
Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini
Doakan buat bapak, mama, Kepi, Bastian, aku dan Natalia selalu sehat
Doakan buat pekerjaan bapak dan mama supaya boleh berjalan lancar, dan mama yang aktif melayani pasien di rumah
maupun puskesmas dijagai dari segala macam penyakit
Doakan buat aku, Kepi dan Natalia supaya tetap semangat mencari pekerjaan
Edis_CG Rista
Bersyukur buat kesehatan sampai hari ini
Doakan buat persiapan kak Try dalam waktu dekat akan berangkat
Doakan buat rencana masa depan
Doakan buat kesehatan orang tua
Doakan buat pekerjaan kedua orang tua agar selalu di lancarkan
Doakan buat ade Putri dalam tugas dan kewajibannya
Anggie_CG Rista
Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk KP, semoga dapat berjalan dengan lancar
Doakan untuk kuliah dan seminar proposal biar bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir semester
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua, agar Tuhan selalu menyertai mereka
Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri ditengah pandemi dan semoga setiap orang dapat berhikmat juga dalam
keadaan yang belum stabil ini
Puput_CG Rista
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan berkati kegiatan ku, Tuhan sudah lancarkan acaraku
Doakan buat acara-acara yang akan datang, semoga bisa berjalan baik dan lancar
Doakan buat kesehatan ku semoga bisa tetap kuat jasmani dan rohani
Doakan buat setiap perasaan yang tidak bisa di kendalikan, kadang-kadang badmood kadang-kadang senang, semoga
dengan itu tidak menggangu orang-orang didekatku
Doakan buat kesehatan keluarga, orang tua, kak Edis dan semua orang yang lagi didekatku, semoga kami semua
terhindar dari penyakit apapun
Doakan supaya aku tetap kuat dalam menjalankan setiap kegiatan yang sangat menekan ini
Julita_CG Master
Bersyukur buat kesehatan
Bersyukur buat penyertaan Tuhan
Doakan buat semangat dan hikmat pengerjaan tesis
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua
Doakan buat kesehatan dan semangat kerja
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POKOK DOA JOYERS
Try_CG Master
Bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu kurasakan
Bersyukur untuk tawaran bekerja bersama JIU
Doakan agar mama, papa dan kakak-kakak ku selalu dalam lindungan Tuhan
Doakanuntuk proses adaptasi dilingkungan kerja yang baru
Andre_CG Master
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang masih kurasakan
Doakan agar tetap bisa menjadi dampak positif bagi teman-teman sekitar
Doakan untuk mama di Kalimantan agar selalu sehat dan tetap semangat
Rio_CG Master
Bersyukur karena tetap sehat ditengah situasi sekarang ini
Doakan buat manage waktu kuliah saya dan pelayanan saya agar berjalan dengan baik
Doakan buat adik ke 3 yang dalam revisi skripsinya agar dilancarkan
Megan_CG Master
Bersyukur untuk kesehatan dan hikmat yang Tuhan berikan seminggu kemarin dalam menghadapi tugas kuliah
Doakan untuk proses pratesis agar lancar dan bisa lancar dengan topik yang dipilih
Doakan untuk kesehatan dan hikmat setiap harinya
Doakan keluarga di Palangkaraya agar sehat selalu

POKOK DOA KHUSUS
SELASA,

03

NOVEMBER

2020

HRD
Doakan untuk kebutuhan fulltime staf, doakan dalam periode pendaftaran staf ini ada yang
mendaftar

RABU,

04

NOVEMBER

2020

CMD
Bersyukur untuk teman baru yang mulai bergabung di joy, doakan untuk proses follow up dan
supaya Tuhan kirimkan orang-orang baru
Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan Tuhan dalam QT, CG dan
terus berpengharapan di masa corona ini
Doakan untuk pembuatan bahan cg online

Riana_Acting Director
Bersyukur untuk penyertaan dan penghiburan yang terus kurasakan selama ini
Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, pendampingan, buat bahan cg, pelatihan dan
memimpin )
Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona
Doakan untuk hikmat revisi tesis dari bagian perpustakaan karena butuh ketelitian

Ria_Staff CMD
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan
Bersyukur untuk teman baru di cell group, doakan untuk proses followup dan teman-teman terus
berkomitmen untuk bertumbuh di cell group
Doakan

untuk

hikmat

dalam

pelayanan

agar

diberi

kepekaan

untuk

melayani

teman-teman

sesuai kebutuhan mereka dan juga hikmat dalam pembuatan bahan
Doakan untuk agar aku, ibuku dan kakakku sehat selalu dan doakan untuk pergumulan kakakku
setelah selesai kontrak di kantornya agar Tuhan menuntun rencana selanjutnya
Doakan agar usaha ibuku berjalan lancar dan kejadian kecelakaan kemarin gak terjadi lagi
Doakan untuk pengumuman tes Megan tanggal 30 Oktober agar apapun hasilnya yang terbaik
dari Tuhan

Glo_Staff CMD
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidupku dan keluarga
Doakan untuk adikku Uga yang baru masuk kuliah agar bisa beradaptasi dengan baik
Doakan untuk pekerjaan papa dan saudara-saudara ku agar diberi kelancaran
Doakan kesehatan orang tua dan saudara-saudara ku agar selalu aman dalam lindungan Tuhan
Doakan agar aku bisa beradaptasi dengan baik mendampingi Cellgroup-cellgroup yang baru

POKOK DOA LEADER

RABU, 04 NOVEMBER 2020

Kris_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk kebutuhan dana kuliahku agar dicukupkan
Doakan pekerjaan orang tuaku agar selalu diberkati dan mencukupi kebutuhan keluarga
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan pelayananku di cg agar jadi berkat
Doakan agar CG_Kris ada orang baru secara khusus dari Atmajaya
Doakan anak-anak CG_Kris agar semangat belajar dalam masa uts, mengerjakan proposal skripsi dan
tugas kuliah lainnya
Dea_CG Leader
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupanku dan juga keluarga
Doakan UTS satu minggu ini berjalan lancar dan diberi hikmat untuk mengerjakan tugas-tugas
Doakan untukku dan keluarga tetap bisa berhikmat menjaga kesehatan fisik dan batin
Doakan pekerjaan keluarga dan saudaraku tetap di sertai Tuhan
Doakan bisa memberi waktu untuk QT dan berelasi dengan Tuhan
Doakan relasi dengan sesama tetap baik
Doakan CG_Dea apapun kesibukan dan aktivitas mereka tetap melibatkan dan mengandalkan Tuhan
senantiasa
Datu_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini
Doakan orang tuaku untuk kesehatan dan pekerjaan mereka
Doakan untuk proses skripsiku, mudah-mudahan bisa lebih rajin dan bisa melawan rasa malas
Doakan untuk adik dan abangku yang sedang kuliah sambil kerja
Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama
Rista_CG Leader
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam keluarga kami
Doakan biar orang tua, kedua adik dan saya senantiasa di beri kesehatan
Doakan juga buat tanta saya yang sedang sakit, biar cepat sembuh
Doakan buat Else yang lagi ujian agar bisa mengerjakan tugas dengan baik
Doakan juga buat teman-teman cg yang sedang ujian biar bisa mempersiapkan diri dengan baik
Doakan anak cg selalu punya comitmen dan tanggungjawab dalam cg
Doakan semakin banyak jiwa-jiwa baru yang mau bergabung di cg

POKOK DOA KHUSUS
KAMIS, 05 NOVEMBER 2020

Management
Bersyukur untuk setiap dukungan dari para pendukung maupun alumni
Doakan hikmat mengelola relasi dengan alumni agar menjadi kesempatan berbagi pengalaman,
pengetahuan dan kasih sehingga alumni merasa didukung terutama lewat doa dan bukan sekedar
terus mendukung terutama secara financial
Doakan kebutuhan keuangan, secara khusus operasional bulan ini kiranya Tuhan cukupkan
Doakan hikmat mengelola keuangan dan kerumahtanggaan
Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan kesehatan kepada pak Sugeng di masa tua dalam
mengabdi di JOY
JUM'AT, 06 NOVEMBER 2020

Geti_Staff Media
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan selama seminggu kemarin
Doakan agar diberikan hikmat dalam melakukan pelayanan
Doakan agar bapak-tante, kak Yesti-Abe, Nana diberikan kesehatan
Doakan agar aku bisa terus mengandalkan Tuhan
Oya_Staff Management
Bersyukur untuk berkat dan kasih Tuhan dalam hidupku dan keluargaku
Doakan pelayananku di Cg dan Manajemen biar terus semangat belajar dan berproses bersama
Tuhan
Doakan keluargaku agar selalu dalam perlindungan Tuhan
Roby_Karyawan Management
Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan lewat kesehatan dan kecukupan dana
Doakan untuk kesehatan orang tua dan adik-adik disana semoga terlindung dari corona
Doakan untuk rejeki orang tua supaya tercukupi setiap kebutuhan terutama pembayaran kuliah adik
Doakan untuk pelayanan di manajemen supaya berhikmat melakukan pekerjaan dengan baik
terutama proses penjualan mobil JOY
Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama

QUOTE
Memaafkan mungkin tidak mampu merubah masa lalu tapi pasti memberi ruang yang
akan berguna bagi masa depan

Ine
inspirasi dari kolose 3:13

