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- CARING

Ada yang berbeda di ThPM minggu ini. Jam sudah

REKENING
YAYASAN JOY

hampir menunjukkan pukul 19.30 WIB, tetapi masih
segelintir JOYers yang bergabung di Zoom. Ada apa
gerangan? Ah, ternyata Kamis ini adalah Kamis Putih
menyambut

WAKTU TUHAN
ADALAH YANG TERBAIK

Jumat

Agung

dan

Perayaan

Paskah.

Banyak JOYers yang memiliki kegiatan di gereja
masing-masing. Oleh sebab itu susunan acara ThPM
mala mini juga berbeda dari biasanya.

MATI KETAWA

Pertama, ThPM tidak dimulai pukul 19.30 tepat. Para

ALA JOY

JOYers masih asyik ngobrol dan sharing dengan santai
tanpa diinterupsi oleh MC dan jingle JOY. MC kita

PRAYER POINTS
WARNA SARI

malam itu, ko Sud, memulai ThPM tepat pukul 20.00.
Setelah Zerah membuka ThPM dalam doa dan kita
semua menyanyikan lagu Celebrate Jesus Celebrate
yang bersemangat, tiba gilirannya bagi kak Vera untuk
membagikan kesaksiannya.

JOY Fellowship
Student Center :
Jl. Mancasan Kidul, Gang Wiroto No. 189E
RT 07/RW 01 Condongcatur, Depok
Sleman D.I. Yogyakarta 55283

Sharing THPM 14 April ini dibawakan oleh Kak
Veranita Sebayang yang berasal dari Medan. Kak Vera
dulu kuliah di Manajemen UAJY tahun 1997. Kak Vera
pertama kali ikut JOY tahun 1998 diajak oleh Kak Yosie
Naibaho.

Dulu,

kosnya

bersebelahan

dan

satu

Joy Indonesia

perkumpulan di UAJY. Pertama kali ikut ketika JOY

@joyIndonesia

Festival, dan bergabung dengan CG Mas Edi dan Kak

Joy Fellowship Indonesia

Yosie

menjadi

sub-leadernya.

Kak

Vera

juga

bergabung di Dance Ministry. Saat Kak Yosie menjadi
leader, Kak Vera menjadi sub-leader.
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Saat

ini

menikah

kak

Vera

dengan

berdomisili

JOYer

juga

di

(Mas

Tangerang,
Ario)

dan

memiliki 3 anak. Bersyukur dapat pasangan anak
JOY yang punya satu visi yang sama. Kak Vera dan
Mas Ario melakukan pelayanan di cabang gereja di
GBI WTC sajak tahun 2010.
Dulu waktu saat memiliki anak pertama, Kak Vera
dan Mas Ario pernah memiliki seorang asisten
rumah tangga. Kak Vera dan Mas Ario saat itu samasama

bekerja

sehingga

memutuskan

untuk

menggunakan bantuan asisten rumah tangga untuk
menjaga anak mereka saat mereka pergi bekerja.

Mencari asisten rumah tangga yang baik dan jujur
dan dapat dipercaya itu tidak mudah. Kak Vera
mungkin

merasa

menjadi

orang

yang

tidak

bernasib baik untuk memiliki asisten rumah
tangga. Sejak anak pertamanya masih kecil,
mereka sudah memiliki asisten rumah tangga,
sampai anak yang ke tiga. Kak Vera selalu
berpesan kepada asisten rumah tangga untuk
tidak membawa anak-anak keluar rumah.
Kebiasaan Kak Vera selalu menelpon ke rumah
sekitar jam 12 siang dan Mbak ART itu selalu ada
di rumah sehingga Kak Vera tidak pernah curiga.
Suatu saat Kak Vera pulang ke rumah lebih awal
dan

menemukan

anaknya

tidak

ada

dan

tetangganya berkata bahwa "waktu ibu pergi
bekerja,

ART-nya

selalu

pergi

keluar

dan

membawa anak. Ketika ditanya kenapa anaknya
dibawa, Mbak ART selalu bilang sudah ijin sama
Ibu Vera." Jadi tetangga mereka pikir tidak perlu
lagi untuk memberi tahukan kepada Kak Vera. Jadi
selama 2 minggu Mbak ART bekerja anak saya juga
dibawa entah kemana.
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Itu pengalaman ART saya yang pertama sampai kepada anak yang ke 3. Kak Vera dan Mas Ario
tidak pernah mendapatkan ART yang baik. Setiap kali mendapat ART yang baik selalu tidak
bertahan lama; ada saja hal yang membuat mereka keluar karena alasan keluarga di kampung.
Kak Vera merasa sedih dan kurang beruntung setiap memiliki ART.
Kadang hal-hal yang berkaitan dengan ART membuat hubungan suami istri berantem. Kak Vera
bilanng ke suami kalau dia mau keluar dari kerja dan mau di rumah saja untuk mendampingi
anak-anak, tetapi Mas Ario bilang jangan dulu, kerena keuangan keluarga belum bisa ditopang
jika hanya satu yang bekerja. Kak Vera lantas bergumul, bertanya, “Bagaimana ini, ya Tuhan?”.
Saat awal pandemik Kak Vera masih ada ART tetapi diminta
untuk pulang hingga sampai pandemic COVID meningkat
dan jalur transportasi Jakarta ke luar kota ditutup dan ART
tidak kembali. Kak Vera tidak bekeberatan karena saat itu
WFH dan bisa sambil menjaga anak.
Sekitar bulan Juni 2020, perusahaan tempat saya bekerja
mulai ada isu bahwa perusahaan akan tutup - bukan
karena COVID tetapi ada masalah internal. Kak Vera sedikit
senang karena pikir apakah ini jawaban Tuhan bahwa ia
harus di rumah menjaga anak-anak. Bulan Agustus ada
keputusan bahwa perusahaan akan tutup, dan bulan
September 2020 perusahaan benar-benar tutup.
Puji Tuhan, saat perusahaan tutup, mereka memberikan pesangon yang sesuai dengan undangundang tenaga kerja. Di sinilah Kak Vera katakan ia mendengar suara Tuhan dan waktu Tuhan
memang yang terbaik. Di saat pandemik, anak-anak sekolah online mereka butuh orang tua
untuk mendampingi saat belajar dan menemani mereka di rumah dan di saat itu perusahaan
tempatnya bekerja tutup. Kak Vera sudah bekerja 10 tahun di perusahaan tersebut, dan Puji
Tuhan pesangon yang diberikan cukup. Seandainya dulu
dengan emosi untuk

waktu itu Kak Vera memutuskan

keluar dari pekerjaan, ya ia hanya akan mendapat 1 bulan gaji saja.

Sebenarnya antara tega gak tega menitipkan anak-anak pada ART

tetapi mereka berdoa

serahkan pada Tuhan: ya Tuhan bantu kami dan menolong kami.
Kak Vera berdoa semoga anak-anak aman di rumah, artinya meskipun ada ART tetapi anakanak tidak dipukul dan tidak diterlantarkan. Setelah Kak Vera keluar dari pekerjaan, prinsipnya
cukup gak cukup ya harus dicukupkan. Setahun full time jadi ibu rumah tangga keluarga kami
malah semakin senang dan bahagia; konflik masalah ART sudah tidak ada lagi dan anak-anak
bisa

didampingi di rumah dan Puji Tuhan, mereka jadi berprestasi di sekolah. Kak Vera

mengucap syukur karena Tuhan menjaga keluarganya dan memberikan kecukupan buat
mereka dan bisa memulai usaha garlic juices.
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Bersyukur banyak teman-teman yang
terus mendukung, buat teman-teman
yang

menunggu

berdoa

dan

waktunya

percaya

waktu

Tuhan,
Tuhan

memang tepat buat kita. Jangan pernah
kecewa jika pergumulan dan doa belum
dijawab.

Kak

Vera

bertahun-tahun

menunggu jawaban Tuhan dan Tuhan
menjawab dengan tepat pada waktunya.
Tidak perlu kuatir karena Tuhan tetap
akan senantiasa pelihara kita.
Setelah kesaksian yang disampaikan oleh Kak Vera, Lia mendoakan Kak Vera dan juga
keluarganya. Lagu Karena Kita menjadi pengantar sebelum kita masuk ke dalam sesi doa
bersama. Malam ini doa bersama tidak dibagi ke dalam Breakout Room seperti minggu-minggu
sebelumnya. Di dalam kelompok besar kita berdoa bersama untuk keadaan bangsa kita dan juga
situasi dunia saat ini. Kita juga mendoakan persekutuan JOY secara umum, JOY Jogja, JOY Alor,
dan JOY Palangkaraya.
Sesi doa yang kedua adalah sharing pokok doa dari teman-teman yang hadir di ThPM. Dimulai
dengan Pak Son yang mensharingkan pokok doanya dan kemudian disusul oleh mas Ario.
Karena keterbatasan waktu, hanya dua orang yang mensharingkan pokok doa mereka malam
ini.
Yang semakin membedakan ThPM kali ini dengan minggu-minggu sebelumnya adalah tidak ada
sharing Firman Tuhan di malam tersebut. Sebagai gantinya, kita ada kuis online dengan
pertanyaan-pertanyaan seputar JOY dan kota Jogja. Beberapa contoh pertanyaannya adalah:
Apa nama anjing peliharaan di Student Center saat ini; Apa nama program Podcastnya JOY;
Siapa dua orang full-time staf JOY yang pertama; Apa kepanjangan bis KOBUTRI; Satu-satunya
angkutan yang melewati Babarsari menuju Museum dan lama banget nunggunya; Apa nama
ministry di JOY yang bertanggung jawab mengurus refreshment di Friday Meeting; dan Apa
nama resmi jl. Gejayan?
Setelah kuis yang seru ini selesai, kita pun harus berpisah
karena malam sudah semakin larut. Dwi menutup ThPM
malam ini dalam doa dan satu per satu teman-teman yang
hadir mulai berpamitan. Setelah beberapa teman yang tersisa
berfellowship time sejenak, ruang pertemuan Zoom pun
ditutup. Tetapi tidak usah kuatir, Kamis depan, ThPM akan
kembali hadir untuk menyapa teman-teman semua. Sampai
jumpa!
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REKENING
YAYASAN JOY
Puji Tuhan !!! Rekening YAYASAN JOY FELLOWSHIP telah aktif. Untuk
dukungan dana staf dan dana operasional JOY bisa langsung
ditransfer ke rekening ini.
Rekening lama yang selama ini dipakai akan segera dinonaktifkan.
Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mendukung JOY.
Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik
by : Brigitta (Ita) Maturbongs
Kurang lebih enam tahun lalu - tahun 2017 silam - kehidupan saya sekeluarga kurang begitu
baik secara finansial. Penghasilan hanya dari suami, dan saya belum bekerja. Kondisi kantor
suami pun makin menurun. Tidak seperti tahun sebelumnya. Krisis keuangan mulai melanda
keluarga kami di rantau. Tagihan rumah, kebutuhan sehari-hari, sekolah anak tak cukup
terpenuhi tiap bulannya. Mulai muncul konflik-konflik dalam keluarga kecil kami. Kesulitan
ekonomi membuat kami mesti putar otak, bahkan adu argument yang kadang berakibat cekcok. Amarah, sinisan, baku adu terlewati bersama hari-hari kami. Tampak seperti hilang arah
dan tidak ada pegangan. Sebenarnya suami adalah orang yang sabar dan taat. Tapi karena
berhadapan dengan saya yang hatinya sedang kacau, sehingga dia pun terpancing secara
emosional. Menjadi tidak tenang dan tergesa-gesa, tidak mampu berpikir.
Namun ketaatannya dalam doa dan menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan membuatnya
perlahan makin tenang dan mampu menghadapi semua pergumulan ini. Berbeda dengan saya.
Saya hanya mengandalkan kemampuanku, tanpa melibatkan Tuhan untuk turut bekerja. Suatu
pagi, dia ajak saya untuk doa pagi. Kami bersama membaca alkitab, merenungkannya dan
berdoa bersama. Pada saat itu, saya mendapat kekuatan baru. Energi untuk tetap bersemangat
menjalani hidup. Dan setelah itu, hari-hari selanjutnya kami doa pagi bersama. Menyerahkan
aktifitas dan hidup kami pada Tuhan.
Hingga suatu waktu, saya mendapat info bahwa ada dibuka lowongan pekerjaan sebagai
Pendamping Desa. Sebelumnya memang saya inginkan pekerjaan itu. Karena waktu kerjanya
yang fleksibel sehingga masih bisa bekerja sambil mengurus anak yang masih balita saat itu.
Mulailah saya mendaftar secara online, melengkapi berkas-berkas dan seterusnya. Nah,
masalah baru saat pengumuman ternyata KTP saya masih domisili tempat tinggal orangtua di
Jayapura. Sementara saya sudah ikut suami ke Manokwari, Papua Barat.
Akhirnya

saat

pengumuman

saya

harus

mengikuti segala macam tes hingga pratugas
di Jayapura. Wah, agak ribet juga, sih! Tapi
tetap saya jalankan. Saya percaya bahwa ini
kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk
saya sampai di titik ini. Saya harus selesaikan
perjuangan ini. Pada saat itu untuk membeli
tiket terbang ke Jayapura saja tidak mampu
karena tidak ada uang. Saya hubungi orangtua,
dan mereka mengirimi uang. Istilahnya pinjam
dulu yaa. Hehe..
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sesampainya di Jayapura saya mulai mengikuti tes tertulis, tes wawancara dan setelah
dinyatakan lolos, saya masih harus mengikuti pratugas selama 2 minggu. Harapan saya setelah
lolos tes, saya bisa mengikuti pratugas di Papua Barat, ternyata tidak bisa. Berkali-kali saya
negosiasi dengan koordinator provinsi Papua, agar saya bisa dipindahkan ke Papua Barat,
namun tetap tidak bisa.
Sempat putus asa juga. Berarti saya bekerja harus berpisah dengan suami dan anak. Cukup sulit
bagi saya untuk hidup LDR-an seperti begitu. Suami tetap memberi semangat, kita tetap
optimis, percaya saja bahwa semua akan baik-baik saja. Ternyata rencana Tuhan selalu yang
terbaik. saya bertemu dengan orang-orang baik yang bisa menolong saya. Akhirnya dengan
pertolongan Tuhan melalui orang-orang baik itu, saya bisa dipindahkan kembali ke Manokwari,
Papua Barat. Senang rasanya dan bersyukur.
Hingga saat ini, pertolongan Tuhan sangat luar biasa, sudah lima tahun ini saya bekerja di
tempat yang sama tanpa ada kendala atau apa pun. Walaupun tempat tugas saya yang kata
orang banyak orang jahat dan tidak sembarangan orang datang ke kampung-kampung ini, tapi
Puji Tuhan hingga saat ini saya masih tetap setia melayani mereka dan mereka pun baik pada
saya.
Bagi saya, ini adalah tugas yang Tuhan titipkan. Dan saya percaya, jika niat kita baik, tidak ada
pikiran jahat sama orang lain, orang lain pun akan menghargai dan melindungi kita. Saya
diterima baik oleh masyarakat di kampung-kampung tempat tugas saya sampai saat ini.
Nah, yang selalu terngiang di telinga dan jadi semangat baru ketika mendengar Lagu ini. Lagu
yang tiap kali membuat saya menangis mendengar dan menyanyikannya:

Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, kutetap percaya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
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Mati Ketawa
ala JOY

by : Sud

Humor yang ada di edisi ini diambil dan diterjemahkan dari
majalah Reader’s Digest. Majalah dengan ukuran 'mini' yang
dulu banyak terdapat di JOY library yang membuat saya betah
duduk di pojokan kantor JOY Kusbini. Selamat menikmati!
“I'm extraordinarily patient, provided I get my own way in the
end". - Margaret Thatcher

BUKAN BERBICARA DENGANMU
Di pertemuan Pemahaman Alkitab mingguan kami, pemimpin kelompok meminta seorang
anggota yang telah berumur, Walt, untuk membuka pertemuan kami dalam doa. Walt berdoa
dengan suara yang lembut. Seorang pria yang lain, yang berusaha keras untuk mendengar,
berteriak, “Saya tidak bisa mendengarmu!” Walt menjawab, “Saya bukan berbicara
denganmu.” — Richard Steussy
ADA YANG BISA SAYA BANTU?
Setelah tiga hari berturut-turut bekerja double
shifts, saudara laki-laki saya Billy, kecapekan. Di
salah satu jam istirahat dia yang jarang terjadi, dia
pergi

ke

restoran

hotel

untuk

makan.

Ketika

makanannya tiba, Billy, dengan pikirannya yang
masih

kabur,

menundukkan

kepalanya

untuk

mengucap syukur dan berkata demikian kepada
Tuhan: “Selamat malam, Holiday Inn, ada yang bisa
saya bantu?” —Bob Cook

WAKTU KHOTBAH
Ketika Pastor kami sedang berkhotbah, sebuah tanaman
yang besar jatuh ke lantai dengan suara bergedebuk
persis di belakang mimbar. Mengenali reputasinya yang
suka bertele-tele ketika khotbah, pastor tersebut tersipu
dan berkata, “Well, ini pertama kalinya saya sanggup
menidurkan sebuah tanaman dengan khotbah saya.”
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PENGAKUAN BAHAGIA
Seorang pria dengan cengiran lebar mendekati seorang
Pastor.
“Berkatilah saya, Bapa, sebab saya telah berdosa,” katanya.
“Saya telah menghabiskan satu minggu ini bersama tujuh
wanita cantik.”
“Tidak perlu takut, anakku,” Kata si pastur. “Yang perlu
kamu lakukan hanyalah mengambil tujuh buah jeruk lemon,
peras sarinya ke dalam gelas, dan kemudian minum.”
“Apakah itu akan menyucikan dosa saya?”
“Tidak, tapi itu akan menghapus senyuman bodoh tersebut
dari wajahmu.”

TERTANDA, GOBLOK!
Seorang

pendeta

menerima

sebuah

surat

dari

jemaatnya. Ketika dia mengeluarkan surat tersebut
dari amplop, hanya ada satu kata yang tertulis disana
–

“Goblok!"

Di

kebaktian

selanjutnya,

pendeta

tersebut berkata demikian kepada para jemaat: “Saya
biasanya

menerima

surat

kaleng

yang

tidak

mencantumkan nama penulisnya. Baru kali ini saya
menerima surat yang hanya berisi nama pengirim
tetapi tidak ada isi suratnya.”
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PALINDROMES MENARIK
Topik untuk murid kelas IX saya adalah Palindromes,
kata atau kalimat yang sama ketika dibaca dari depan
maupun dari belakang. Saya mengajukan pertanyaan
ini “Apa hal pertama yang dikatakan Adam kepada
Hawa?”
Saya berharap ada yang menjawab “Madam, I’m
Adam,”(kalimat ini dibaca dari depan dan belakang
tetap sama. Red.)

tetapi seorang murid mempunyai

jawaban yang lebih baik.
“Wow.”

IBADAH SAYA
Ketika

menemui

pendeta

baru

saya,

saya

bertanya apakah bisa diadakan ibadah buat saya
di gereja ketika saya meninggal nanti. “Tentu
saja,” katanya, sambil meraih buku agendanya.
“Kapan Anda ingin diadakan ibadahnya?”

TUHAN SEDANG MENGAWASI
Ketika dulu bersekolah di sebuah sekolah Kristen,
saya berjalan memasuki kantin dan di atas meja
terdapat

sebaki

buah-buahan.

Di

sampingnya

terdapat sebuah tanda dengan tulisan “Ambil satu.
Allah sedang mengawasi.”
Di

sebelah

buah-buahan

terdapat

sepiring

kue

kering, yang juga mempunyai sebuah tanda di
sampingnya, yang ditulis oleh salah seorang siswa,
bunyinya

“Ambil

sesukamu.

Tuhan

sedang

mengawasi buah-buahannya.”

“When a fellow says, "Well, to make a long story short," it's already too late.” - Don Herold
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Doakan untuk bulan Ramadhan ini kondisi keamanan di Negara kita tetap terjaga dan
perekonomian bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Walaupun harga kebutuhan
pokok semua naik, PPN menjadi 11% dan isyu Ibu Kota Nusantara yang menimbulkan
berbagai respon dari kalangan masyarakat.
Doakan agar pemerintah di semua wilayah bisa mempersiapkan dan melakukan koordinasi
yang baik dalam rangka libur nasional dan mudik lebaran yang akan datang.
Doakan untuk situasi keamanan dan ekonomi dunia, dimana invasi Rusia ke Ukraina terasa
berdampak bahkan sampai ke negara kita. Semoga negara yang berkonflik bisa segera
menemukan jalan keluar dan rakyat yang telah menjadi korban bisa segera bangkit dan
bersemangat membangun kehidupannya.
Doakan untuk pemerintah kita dan presiden Joko Widodo agar bisa menyelenggarakan
pertemuan G20 di Bali dengan baik dan lancar, dan tidak terjebak dengan isu yang
memposisikan bangsa kita mejadi rawan terkait tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina.

POKOK DOA VISI TRANSFORMASI
Doakan untuk empat fokus pelayanan JOY tahun
ini

agar

dapat

terlaksana

dengan

baik:

Pengembangan JOY Jogja, Pengembangan JOY
Kalteng&Kalsel, JOY 30th Anniversary & National
Camp, dan Thursday Prayer Meeting.
Doakan untuk hal-hal yang perlu diurus dan
disiapkan terkait dengan selesainya Akta Yayasan
JOY seperti surat-menyurat resmi, pembukaan
rekening yayasan JOY dan terkait keuangan JOY,
dsb.
Beryukur untuk pendataan ulang keanggotaan
JOYers

agar

perencanaan

strategis

dan

pelaksanaan visi transformasi dapat melibatkan
sebanyak mungkin JOYers.
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Pokok Doa JOY Yogyakarta
POKOK DOA JOY
Bersyukur untuk rekening yayasan yang telah dibuka di Bank Mandiri. Doakan agar semua urusan
keuangan JOY akan lebih teratur dengan adanya rekening baru ini.
Doakan untuk persiapan JOY 30th Anniversary dan National Camp September 2022.
Doakan untuk kebutuhan akan Ketua Harian Yayasan JOY yang akan ditunjuk dan diangkat untuk
membantu dalam kegiatan operasional JOY.

POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk persiapan JOY Easter 2022 secara online. Doakan Mas Sigit sebagai
pembicara. Doakan supaya banyak Joyers bisa bergabung.
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan bagi setiap staf.
Doakan untuk follow up teman-teman cell group yang baru dan yang sudah lama tidak
datang agar tumbuh kerinduan untuk hadir dalam cell group. Doakan juga bagi temanteman yang setia hadir mengikuti cell grup agar selalu diperbaharui semangatnya dan
imannya terus bertumbuh semakin kuat dituntut Roh Kudus.
Doakan untuk persiapan Rapat Kuartal 1 tahun 2022 agar dapat mengevaluasi pelayanan
dan membuat perencanaan untuk memasuki Kuartal 2 tahun 2022.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Beberapa kampus udah masuk ujian tengah semester (UTS), mohon doakan untuk persiapan
mereka menghadapi ujian dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
Doakan agar relasi pribadi setiap mahasiswa dengan Tuhan lewat Quiet Time selalu
terpelihara dengan baik dan bisa secara nyata mendapatkan manfaatnya dalam keseharian
sebagai mahasiswa.
Doakan agar setiap JOYer selalu diperbaharui semangatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa
yang ada di sekitarnya.
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Pokok Doa JOY Alor & JOY KaltimKalsel

POKOK DOA JOY ALOR
Doakan untuk rencana pembelian tanah untuk lokasi pembangunan JOY Alor Center yang
masih mengalami berbagai kendala sehingga belum dapat terlaksana.
Doakan Camp Calon Pengkhotbah - Tanggal 30 April - 1 Mei di Vila Maiwal.
Doakan Seminar Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan, kegiatan bersama Jemaat GMIT
Tiberias Batunirwala, tanggal 25 April.
Doakan untuk penjangkauan melalui kegiatan-kegiatan di atas dan ketersediaan dana serta
dua pembicara dari Ketua Klasis Alor Barat Laut dan Ketua Klasis Alor Tengah Utara.

POKOK DOA JOY KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan hati dan
semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yg akan memimpin cell group.
Kebutuhan:
Staf pelayanan di Palangka Raya mulai dibutuhkan, mohon didoakan agar terealisasi pada
saatnya.
Student Centre, mohon didoakan agar sesuai arahan Tuhan
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YAYUK-JOGJA

Bersyukur lolos tahap pertama di seleksi kepala sekolah penggerak.
Doakan untuk minggu ini ada wawancara seleksi tahap kedua
Doakan kesehatan tetap terjaga karena sudah mulai padat kuliahnya.
TARI - TANGERANG

Doakan untuk usaha cuci mobil yang baru saja tutup karena sengketa dengan pemilik lahan,
agar urusan ganti rugi bisa diselesaikan dengan baik.
Doakan untuk rencana membuka usaha yang sama di tanah milik saudara agar semua proses
berjalan dengan lancar.
DEFRI SIMATUPANG - MEDAN

Bersyukur telah

lolos seleksi tahap akhir wawancara 'lelang jabatan Kepala Pusat Riset

BRIN'. Doakan agar kehendak Tuhan yang terjadi.
Doakan untuk jadwal ujian terbuka kuliah S-3 saya yang belum keluar. Semoga jangan lewat
semester ini, biar tidak perlu bayar SPP lagi.
LITA - DEPOK

Doakan Bang Jimmy yang sedang kurang sehat karena kakinya sakit semoga tidak ada
fraktur.
Doakan kesehatan fisik dan mental anak-anak yang sudah mulai rutin sekolah tatap muka.
Doakan rencana adik yang akan kuliah S3 supaya mendapatkan Universitas yang terbaik dan
biaya tercukupi.
SARAH - TANGERANG SELATAN

Mohon doakan agar Tuhan buka jalan untuk mendapatkan partner kerja sama permodalan
bagi rekan/ klien yang membuat perumahan di Serang, Banten.
Mohon doakan untuk suami, Aman Siallagan, agar selalu sehat dalam penyertaan Tuhan.
Usianya 62 tahun dan masih semangat bekerja. Mohon didoakan agar bisa mendapatkan
proyek yang tepat.

TASIA - BEKASI

Doakan saat ini kami mau kumpul bersama keluarga besar selama beberapa minggu, agar
kami bisa punya waktu bersama yang berkualitas dan Tuhan senantiasa beri kami kesehatan
untuk sekeluarga..
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IBETH – ASMAT

Doakan agar kerjasama dengan mitra agar komitmen tetap terjaga sampai kegiatan selesai.
Doakan untuk pekerjaan di sini agar tim jadi berkat dan yang dilayani diberkati juga
ASTRY - KUPANG

Bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani keluarga,
Doakan mama dalam masa pemulihan dari sakit stroke, agar lebih semangat berobat dan
terapi
Doakan saya agar tetap semangat melayani keluarga sambil mengerjakan tugas akhir.
WILLEM AMU BLEGUR - KUPANG

Semoga JOY dan JOYers dapat mendapatkan berkat ALLAH dan berbagi berkat kepada
sesama dan alam.
Semoga basudara yang sakit termasuk terindikasi sakit Covid-19 mendapatkan kesehatan
dan pemulihan dari ALLAH.
Semoga beta dan istri diberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk dapat melakukan
tugas dan pekerjaan termasuk pelayanan kepada sesama dan keluarga.
NUANSA PUTRA KABAN - MEDAN

Bersyukur permasalahan usaha yang satu persatu Tuhan tolong selesaikan.
Doakan untuk kesehatan keluarga dan saya terutama mama.
Doakan agar tetap semangat dan setia dalam QT dan Pelayanan.
ARIO - TANGERANG

Bersyukur beberapa rencana yang sudah terlaksana.
Bersyukur permasalahan usaha yang satu persatu Tuhan tolong selesaikan.
Doakan untuk kesehatan keluarga dan saya terutama mama.
Doakan agar tetap semangat dan setia dalam QT dan Pelayanan.
KRISNANDA ARIEL HARYANTO - TEGAL

Berdoa supaya di tahun ini bisa mendapat pekerjaan.
Berdoa bagi sepupu yg sedang sakit autoimun.
Berdoa bagi pemulihan covid-19.
Berdoa bagi keluarga, agar diberi kesehatan
MICHAEL - MAKASSAR

Doakan agar kesehatan orang tua tetap dijagai.
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NUKKI FESTI - SEMARANG

Doakan proses pengobatan Ibu dan adik.
Doakan proses adaptasi suami yang purna tugas.
Doakan agar anak-anak mendapat sekolah yang tepat.
INDAH PUTRI - DIY

Bersyukur untuk kesehatan kami sekeluarga.
Doakan untuk pekerjaan Mas Bagus, supaya targetnya bisa terpenuhi.
Doakan supaya aku bisa mendampingi dan mendidik anak-anak dengan baik.
YESTI – AVIGNON, PERANCIS

Doakan untuk pemulihan kesehatanku dan Aziel yang sedang sakit.
Bersyukur akhirnya Aziel dapat dokter untuk cek bulanan karena disini agak susah cari
dokter. Dan Aziel sudah vaksin.
Doakan tgl 19 April kami akan ke Dînas ketenagakerjaaan (pôle emploi) harapannya bisa
dikasih/ dicarikan kursus dan daycare untuk Ziel.
Doakan untuk pekerjaan Ab, dan beberapa rencana kedepannya biar Tuhan tolong, dan juga
Tuhan beri dia hikmat dalam menjaga kesehatan dan pola hidup sehat.
BENNY SUSANTO – BANDUNG

Bersyukur buat rejeki yang selalu Tuhan Yesus berikan (tidak terduga)
Doakan kehamilan istri terjaga dengan baik utk kesehatan dan perkembangan janin nya
Bersyukur untuk kepindahan lokasi kerja di Kabupaten Bandung dan berdoa agar suasana
kantor dan anggota team bisa solid dan kuat dalam mencapai target kerja
INDA - LUBUK PAKAM

Doakan untuk kerinduan tempat study yang terbaik buat Theo, bukan hanya secara
akademis tetapi juga tempat dimana dia dapat kesempatan untuk bertumbuh baik iman
maupun karakternya.
Doakan untuk jawaban dari NTU dan persiapan ikut UTBK.
Doakan untuk Nevan yangg sedang belajar setia QT dan melayani di persekutuan remaja.
Doakan supaya Nevan dapat makin bertanggung jawab dalam setiap tugas yang
dipercayakan, terutama dalam studynya.
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BERNAT & KELUARGA - TANGERANG

Bersyukur untk berkat dan kesehatan yang Tuhan jagai.
Doakan untuk rencana sekolah onsite Adriell semester depan, semoga dijauhkan dari sakit
penyakit.
Doakan untuk segala rencana tahun ini agar Tuhan cukupkan biayanya.
Doakan untuk kesehatan orang tua di Palu dan di Pontianak agar Tuhan jagai.
TEMI - BALIKPAPAN

·Bersyukur Faredita sudah selesai PTS (mid test), berharap usaha belajarnya secara mandiri
selama ini dapat memberikan hasil tuntas yang memuaskan.
·Bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami.
·Mohon doakan untuk manage waktu dan energi antara memperhatikan anak, kerjaan di
rumah, pekerjaan sekolah dan juga untuk mengkoordinir kegiatan Paskah Anak zoom tgl 17
April nanti.

NELLY MS - KARAWANG BARAT

Doakan persiapan keberangkatan ke Papua.
Doakan kak Nancy(kakak ipar) yang menyusul ke Papua sebagai tenaga kesehatan di tahun
yang akan datang

KAK ADIBU NOPE - KUPANG

Bersyukur buat perlindungan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan.
Doakan buat kondisi kesehatan yang sedang kurang sehat.

NAEL - SAMARINDA

Mohon dukung di dalam doa untuk tetap setia di dalam beban ilahi Tuhan dalam keluarga
dan pelayanan kami
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SIGIT – PALANGKARAYA

Doakan saya dalam perjalanan pelayanan ke luar kota 10-12 jam dari Palangkaraya
Hari sabtu pagi sharing Paskah remaja.
Doakan kesehatan kami sekeluarga.
NANCY – MAKASSAR

Doakan untuk rencana pernikahan abang kami di Tarutung tgl 5 juli 2022, mengingat jarak
yang terpisah pulau semua koordinasi via telepon, agar berjalan lancar dan keluarga besar
sehat dan acara diberkati Tuhan, dan agar Tuhan buka jalan untuk semua.
Doakan untuk Claire yang tengah tahun akan masuk SMA, puji Tuhan early B sudah lulus
tinggal kesiapan hati dan ketekunan untuk sungguh-sungguh belajar persiapan kuliah
Doakan untuk Lionel naik kelas 2 SMP, agar jadi anak yang terus takut Tuhan dan
melakukan apa yang baik untuk Tuhan.
·Doakan untuk suami, kesehatan, pekerjaan, semua juga Tuhan campur tangan, tetap
bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang.
Doakan saya di BCA cabang Sulawesi, agar saya terus wise, mampu mendrive tim untuk
pencapaian target, semua kami melayani nasabah dengan tulus, kerja SMART dan bisa
membuat bintang-bintang kecil.
Doakan orangtua kami dan mertua semua mereka di masa tuanya tetap berpengharapan
pada Yesus dan kesehatan Tuhan Jaga.
NUKI – NUNUKAN

Berdoa buat gereja tempatku disini, supaya ada kesatuan hati antara hamba Tuhan,
pengurus dan jemaat supaya tidak mudah dipecah belah iblis dan biar sepenuhnya Roh
Kudus memimpin setiap hati anggota gereja dengan kebijaksanaan, kejujuran dan
penguasaan diri.
NATALIA – JAKARTA

Doakan untuk bisa semakin tekun didalam Tuhan (khususnya Saat teduh pagi dan malam)
kami sekeluarga diberi kesehatan dan semakin tekun dalam mencari kebenaran Tuhan
dalam hidup.
semoga di bulan Mei besok dapat di angkat jadi pegawai tetap di perusahan.
semoga bisa lebih tekun dalam belajar dan bekerja di dalam pekerjaan.
semoga bisa lebih tekun dalam setiap pekerjaan khususnya pekerjaan yang kecil.
Dan semoga bisa bertemu dengan calon suami di Tahun ini.
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BERTUS – PURWOKERTO

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup.
GLORIA – JOGJA

Doakan untuk persiapan adik bungsu masuk kuliah, semoga dilancarkan dan bisa masuk di
jurusan yang sesuai minat.
RIANA – JOGJA

Doakan bisa benar pulih dari covid karena masih ada batuk-batuk
Doakan agar lupusku tidak kambuh, karena obatnya baru bisa diminum kembali seminggu
lagi.
Doakan untuk hikmat dalam pelayananku.
REYMON – JOGJA

Doakan persiapan operasi mama, semoga dilancarkan segala sesuatunya.
Doakan untuk kecukupan berkat bagi keluarga di kupang.
FACHRYH KONDUWES – PALU

Doakan untuk kesehatan kami sekeluarga.
OKTOVIANA BANO – SUMBA TIMUR

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi saya dan keluarga besar.
Doakan kami untuk selalu punya hati yang "bersyukur selalu" dalam susah maupun senang.
Doakan kami untuk selalu punya rasa "haus dan lapar" akan Tuhan.
IDA – JOGJA

Bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam minggu Ini.
Doakan untuk pekerjaan orang Tua biar di berkati dan boleh berjalan dengan lancar.
Doakan untuk aktivitas selama satu minggu ke depan agar diberkati, dilindungi dan
diberikan kemudahan serta dapat bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang di berikan.
Doakan saya bersama Ori yang sedang skripsi, biar diberikan kemudahan dan berjalan
dengan baik.
Doakan untuk kebutuhan keuangan kelurga agar dicukupkan.
Doakan untuk relasi saya dengan-orang yang di sekitar saya biar baik adanya.
Doakan untuk relasi saya dengan Tuhan agar selalu baik
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MEYCI – RUTENG

Bersyukur untuk rahmat kesehatan yang Tuhan beri.
Bersyukur untukkelancaran pekerjaan.
Doakan untuk setia menjaga relasi dengan Tuhan lewat QT.
Doakan persiapan ujian USKP bulan Mei nanti.
DESEMBRI – KUPANG

Doakan buat perlindungan dan penyertaan Tuhan
Doakan buat Kesehatan dan pekerjaan.
ERDIAN SEMBIRING – BERASTAGI

Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama masa pandemic ini.
Doakan untuk rencana study lanjut.
Doakan untuk pelayanan sebagai fasilitator Baca Gali Alkitab (BGA) di Scripture Union
Indonesia.
Doakan untuk tugas di unit pelayanan Biro SDM Sinode GBKP.
OCEP – JAYAPURA

Doakan pemulihan Sinusitis yang belum sembuh.
Doakan Kesehatan orang tua
Doakan untuk finansial yang belum terealisasikan untuk kebutuhan usaha.
ARIEF NADAPDAP – BANJARMASIN

Doakan untuk kelancaran kuliah
Doakan untuk semua masalah yang dihadapi agar Tuhan Yesus bantu pulihkan
SHELDA CLARA KAKISINA – JOGJA

Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan keluarga di Maluku
Doakan agar aku bisa lebih semangat mengerjakan skripsi ku
Doakan untuk relasi ku dengan Tuhan melalui QT tetap terjaga
GIRI – KARANGANYAR

Doakan untuk kesehatan saya dan keluarga.
Doakan untuk usaha dan pekerjaan.
Doakan untuk negosiasi penjualan rumah keluarga, semoga Tuhan lancarkan.
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LUSI – PEMATANG SIANTAR

Doakan untuk keselamatan dan semangat. Perjalanan rutin setiap hari 40km dengan sepeda
motor melewati jalan rusak bawa anak.
DANIEL & OPIEN – JOGJA

Doakan untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah tatap muka.
Doakan untuk pekerjaan Dani, Tuhan siapkan yang terbaik.
Doakan untuk pekerjaan Opien, proyek meubel hotel di Ethiopia segera deal.
ARI GINTING – JAKARTA

Doakan gereja kami GBKP Runggun Tugu, Tanjung Priok, sedang melakukan pembangunan
gedung gereja dan butuh dukungan dana. Harapan bahwa gereja dapat berdiri tepat waktu
dan kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi.

NARITA – PANGKAL PINANG

Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupku
Doakan untuk kekuatan menghadapi semuanya yang harus saya urus (pekerjaan saya &
almarhum suami, anak)
Supaya diberikan kesehatan yang maksimal untuk meneruskan usaha suami.

SARI – DEPOK

Doakan untuk putri kami terapi tulang belakang dan semoga hasil rontgen semakin
membaik.
Doakan untuk sekolah putri kami supaya tetap semangat dalam belajar dan semoga semua
urusan pendidikan dimudahkan.
Doakan dalam menjual tanah di Srengseng Sawah supaya mendapatkan pembeli dengan
harga yang layak.
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WARNA SARI

Rekening
Dana Operasional JOY
Bagi JOYers dan Alumni yang ingin mendukung operasional JOY dapat
mengirimkan dukungannya melalui rekening berikut :

Bank Mandiri 1370016149599
a.n. Riana Dwi Jayanti
Bank BNI 0717674852
a.n. Gina Marna Klopfleisch
Bank BCA 126 040 3580
a.n. Barkah Krisdiono
(Rek. Dana Staff)
No rekening di atas akan ditutup secara bertahap. Disarankan untuk
mengirimkan dukungan finansial ke Rekening Yayasan JOY

Hi Joyers, pengen mengambil
bagian dalam pelayanan ?
Yuk gabung bersama kami :

1. Publishing
2. Video Editor
3. MC ThPM
4. Host Zoom ThPM
CP : Ko Sudiman (0813-8766-1820)

Punya koleksi foto semasa masih di
JOY? Atau punya pengalaman lucu
selama di JOY?
Boleh donk kirimkan ke Tim Publishing :
Nana (0815-7887-5052) atau Bernat
(0813-9218-7038)

