
Bersyukur untuk dukungan dari alumni,
pendukung. Doakan untuk hikmat
dalam berelasi dengan alumni dan
pendukung
Doakan untuk kebutuhan keuangan
untuk dana operasional dan dana staf
Doakan untuk pelaksanaan JFM (Online-
offline setiap bulannya)
Doakan untuk proses pelatihan pekerja
baru
Doakan untuk pengurusan yayasan
Doakan untuk JOYer dalam berelasi
dengan Tuhan
Doakan untuk J-Nite tanggal 10
desember dan persiapan RAT
Doakan agar ada teman-teman baru
yang bergabung di JOY

POKOK DOA 
UMUM



Bersyukur buat kebaikan Tuhan
Doakan buat setiap rencana ke depan biar Tuhan yang boleh tuntun
Doakan agar aku selalu bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat kesehatan dan pekerjaan orang tua
Doakan buat kesehatan bang Julis dan skripsi Tryaka biar lancar

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi saya dan keluarga,
selama masa pandemik ini kami tetap sehat
Bersyukur untuk kakak saya sudah diterima kerja
Doakan agar saya berhikmatdalam mengerjakan tugas akhir saya 
Doakan agar saya dapat berelasi dengan baik dengan Tuhan dan juga
orang-orang disekitar

Bersyukur buat Berkat dan penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini
Doakan buat perijinan penelitian saya 
Berdoa buat pelayanan saya agar terus semangat dan diberikan
kesehatan yang terbaik

Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan beri
Bersyukur atas ketambahan usia Nene 
Doakan kesehatan nene yang di Bulagi, dimasa tuanya ini 
Doakan kesehatan ku, kesehatan ibu dan papa dirumah
Doakan hati dan pikiranku untuk selalu positif
Doakan perkuliahan ku, semoga dihindari dari kemalasan
Doakan relasiku sama teman-teman di perkuliahan dan di JOY
Doakan relasiku bersama Tuhan dan semoga aku selalu dikuatkan
dalam menjalani hari-hari ku ini
Doakan disetiap hariku bisa dipenuhi dengan sukacita
Doakan setiap rencana ku kedepan, semoga bisa merealisasikan apa
yang direncanakan
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Bersyukur untuk kecukupan sampai hari ini
Doakan untuk hasil interview kampus Tangerang
Doakan untuk bisa melihat kesempatan lain yang lebih baik
Doakan untung keluarga di rumah agar sehat selalu

Bersyukur buat berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk pengerjaan skripsi agar diperlancar 
Doakan untuk kerjaan yang kukerjakan saat ini dan setiap
deadlinenya 
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan mama dan kakak ku

Megan_CG Master

Vivi_CG Anggie

Senin
22 November 2021



Rabu
24 Novomber 2021

Selasa
23 November 2021

Doakan agar teman-teman bersemangat untuk ikut CG
Doakan agar leader dan tim inti tetap semangat
memfollow-up teman-teman baru dan yang sudah lama
tidak ikut CG
Doakan untuk staff dalam proses pembuatan bahan CG
Doakan kebutuhan SDM untuk proses pelayanan
Doakan proses pengenalan teman-teman baru melalui
New Community

CMD

Doakan persiapan pelatihan periode berikutnya
Doakan proses pelatihan staff baru akan berlangsung
bulan ini

HRD



Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk kesehatan mudah merasa capek, sendi
sakit dan untuk mengurus surat berobat dari faskes 1
ke 3
Doakan untuk orang tua dalam masa tua mereka terus
hidup dalam iman

Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan
Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan selama
seminggu kemarin
Doakan untuk kesehatan orang tua dan keluarga kak
Yesti
Doakan agar diberikan hikmat dalam melayani
mahasiswa

Bersyukur buat kecukupan yang Tuhan berikan
Bersyukur untuk penyertaan dan hikmat yang Tuhan
beri dalam melayani JOYers
Doakan relasiku dengan Tuhan lewat QT dan Bible
study
Doakan bisa memanjemen waktu dengan baik agar
relasiku dengan teman-teman non JOYers tetap baik
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Bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk pengerjaan skripsi, semoga bisa mengejar deadline
Doakan buat anak-anak CG biar bisa tetap semangat ikut Cellgroup, online
maupun offline
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
Doakan agar selalu berhikmat menjaga kesehatan
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar semakin intim dan tidak menjadi
batu sandungan untuk diriku dan orang di sekitarku

Anggie_CG Leader
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Bersyukur untuk dukungan dari alumni, pendukung. Doakan
untuk hikmat dalam berelasi dengan alumni dan pendukung
Doakan segala kepengurusan management di JOY, agar bisa
dilakukan dengan baik

Management

Doakan agar pelayanan media JOY dapat menjadi berkat
buat banyak orang
Doakan untuk setiap proses pembuatan konten agar
diberikan hikmat dan kreatifitas

Media

Kamis
25  November 2021

Jumat
26 November 2021



Bersyukur karna masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan
sampai saat ini
Doakan agar orang tua dan saudara-saudaraku bisa sehat dan
terhindar dari covid
Doakan untuk pekerjaan keluarga
Doakan agar aku diberikan hikmat dalam pelayananku
dibagian media saat ini

Bersyukur buat penyertaan Tuhan
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan biar bisa manage emosi dengan baik

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan biar bisa bertanggungjawab dengan setiap pilihanku
Doakan semoga orang tua selalu sehat

Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk kesehatan orang tua dan adik
Doakan relasiku dengan Tuhan dan orang tua
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