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Hi JOYers, salam sejahtera ya buat kita semua.
Kali ini tim bulletin akan memberikan sedikit review
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YAYASAN JOY
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MATI KETAWA
ALA JOY

terkait THPM yang diadakan pada hari Kamis, 5 Mei
2022 kemarin. THPM kali ini merupakan edisi spesial
loh, karena dalam THPM ini banyak JOYers Cilik (anakanak dari para JOYers) turut mengambil bagian dalam
pelayanan.
Mulai dari MC pembuka yaitu Hubert, anak dari Bang
Defri, dilanjutkan dengan Glenn anak dari kak Vera dan
mas Aryo membawakan doa pembuka dengan lantang.
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WARNA SARI
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Student Center :
Jl. Mancasan Kidul, Gang Wiroto No. 189E
RT 07/RW 01 Condongcatur, Depok
Sleman D.I. Yogyakarta 55283

Joy Indonesia
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Hubert and Family
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Glenn dan Shalom, Anak Kak Vera & Mas Aryo
Kyllian (anak dari Lia-3M) mengajak kita menyatukan spirit kita dengan menyanyikan lagu
JOY Anthem Song bersama-sama. Livia (anak mas barkah dan kak Yayuk) mengantarkan
Pujian “Broken Vessels” yang dibawakan Claire berkolaborasi dengan kak Nancy, mamanya.
Host Multimedia (Lucas, anak dari kak Yovita), dan kesaksian oleh Rahel, anak dari kak Susi.

Livia, Anak Mas Barkah & Mbak Yayuk

Claire, Anak Kak Nancy

Lucas, Anak Kak Yovita
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sesi

menyampaikan

kesaksian,
tentang

Rahel

pengalamannya

menjadi ketua OSIS di sekolahnya dan
betapa dia harus berjuang untuk menjalin
komunikasi

yang

baik

dengan

siswa

lainnya serta para guru di sekolah. Dalam
perjalanannya sebagai ketua OSIS, Rahel
bersama dua orang
untuk

mewakili

temannya diminta

sekolah

dalam

lomba

debat se-kota Jambi. Hal ini merupakan
Rahel and Family

hal yang sangat baru bagi mereka.

Untuk mempersiapkan diri, mereka bersama dengan tiga orang guru pembimbing sering
mengadakan pertemuan via Zoom sampai malam untuk mempersiapkan materi debat. Mereka
diminta untuk mempelajari hal-hal terkait perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam proses persiapan debat tersebut, mereka berharap agar tidak mendapatkan materi
debat tentang undang-undang Lalu lintas karena peraturan mengenai lalu lintas sangatlah
banyak dan mereka merasa belum cukup siap untuk materi tersebut.

Akan tetapi saat undian materi debat,
tanpa

disangka

mereka

mendapatkan

materi yang mereka “kuatirkan” tersebut.
Setelah mengetahui hasil undian tersebut,
Rahel

dan

membagi

kedua

tugas

temannya

untuk

segera

mempersiapkan

materi debat sebelum mereka naik ke
panggung.
tersebut

Puji

Tuhan,

membuahkan

usaha
hasil

mereka
di

mana

mereka lolos ke babak final, dan di babak
Bersama Guru dan Tim Debat SMPK Bina Kasih Jambi

final mereka berhasil meraih juara 3.

Tidak hanya sampai di situ saja, sekembalinya ke sekolah, Rahel dan kedua temannya dipercaya
untuk menjadi penyelenggara lomba debat di sekolahnya. Dalam kesaksiannya, Rahel
menyampaikan bahwa terkadang Tuhan berkarya melalui hal-hal yang terlihat biasa di mata
manusia seperti kita dapat bangun pagi dalam keadaan sehat, kita dapat ke sekolah atau ke
kantor dengan selamat, dan lain-lain. Semua itu merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita dan
kita perlu untuk mensyukurinya.
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Tsara, anak bang Tarigan meminta kak Cia memberkati Rahel yang memberikan kesaksian
melalui doa.

Tsara and Family

Setelah sesi kesaksian dari Rahel, THPM dilanjutkan dengan pemberitaan Firman Tuhan
yang disampaikan oleh kak Inda berkolaborasi dengan anaknya Nevan, dengan tema: “Tidak
Apa-Apa Untuk Bertanya”. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita hidup dalam budaya “Malu
Bertanya”. Terkadang budaya ini membuat kita merasa bersalah jika bertanya, apalagi jika
kita sedang berada dalam pergumulan Iman dan mempertanyakan Tuhan.

Nevan, Anak Koh Sud & Kak Inda
Tema renungan ini terilhami dari kisah Thomas, salah satu dari murid Yesus di mana Ketika para
murid menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus, Thomas meragukannya. Thomas
meminta “bukti” akan kisah kebangkitan Yesus yang diceritakan oleh para murid kepadanya
(Yohanes 20:24-31). Apakah Tuhan Yesus marah kepada Thomas karena meragukan akan
kebangkitan-Nya? Tidak, tapi justru dengan lemah lembut Tuhan Yesus mengabulkan permintaan
Thomas dan meminta agar Thomas menjadi percaya. Tuhan Yesus-pun meminta kita semua
untuk percaya meski tidak melihat (Yohanes 20:29).
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Melalui perenungan ini, kita diajarkan bahwa
tidak apa-apa jika kita bertanya dan bergumul
di hadapan Tuhan asalkan kita tetap sabar dan
setia menunggu jawaban dari Tuhan. Justru
melalui

pertanyaan-pertanyaan,

iman

kita

menjadi bertumbuh dalam kedewasaan dan
kebenaran
29:13-14a

Firman
dikatakan

Tuhan.
bahwa

Dalam

Yeremia

“apabila

kamu

mencari Aku, kamu akan menemukan Aku;
apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap
hati, Aku akan memberi kamu menemukan
Aku…”
Perenungan dari kak Inda diteguhkan oleh kak Susi melalui doa. MC cilik lainnya yang turut
mengantar Doa Bersama dengan ceria, yaitu Shalom, anak dari Mas Aryo dan Kak Ve.
Hal kedua yang menjadikan THPM kali ini menjadi spesial adalah karena dalam THPM ini juga
dilakukan pengangkatan Kak Cia (Patricia Sibarani) sebagai Executive Director (Ketua Harian)
dari Yayasan JOY Fellowship untuk membantu pelayanan di Yayasan JOY Fellowship langsung di
Yogya. Setelah penjelasan singkat dari Ko Sudiman (Ketua Yayasan JOY) dan bang Tarigan
sebagai salah satu pembina Yayasan JOY Fellowship terkait peran Kak Cia di JOY nantinya, kami
secara bersama-sama melakukan “tradisi doa pengutusan” untuk kak Cia sebagai simbol bahwa
JOYers mendukung kak Cia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan di JOY
Yogya.
Doa bersama malam ini tidak secara khusus dibagi ke dalam break up room, karena kami
mendoakan pokok-pokok doa dari anak-anak JOYers di seluruh dunia. Pak Son lalu menutup
dalam doa, mendukung dan memberkati anak-anak JOYers dalam masa pertumbuhan mereka
dan poses pendidikan mereka juga.
Nana, anak kak Priski mengantarkan announcement oleh Ko Sudiman yang lalu ditutup oleh
Nicho, anak dari kak Dani dan kak Opien mengantarkan om Bernad membawakan doa penutup
ThPM. Waaah, semoga ada kesempatan seperti ini lagi agar kita bisa mengenal anak-anak JOYers
juga dan saling mendukung dalam doa.
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Alicia anak dari kak Syane memandu semua JOYers menyanyikan lagu Farewell Song sebagai
akhir dari rangkaian acara ThPM, 5 Mei 2022. Laudia (anak dari kak Nelles dan Muthia)
mengingatkan kita kembali kalau ThPM masih akan ada minggu depan da, Laudya mengundang
semuanya untuk hadir kembali. Semoga minggu depan akan lebih banyak JOYers yang akan
bergabung dan bertransformasi bersama kami semua yang ambil bagian mendukung pelayanan
Persekutuan JOY. Terimakasih JOYers cilik, untuk pelayanannya minggu ini. Luar biasa!!!!

Allicia, Anak Kak Syane

Laudia, Anak Kak Nelles & Kak Mutia

24 MARET 2022
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REKENING
YAYASAN JOY
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 secara bertahap. Terimakasih untuk kesetiaan temanteman mendukung JOY. Tuhan memberkati!

NO REK :

137 – 00 – 2500075 – 9
BANK MANDIRI
A/N YAYASAN JOY FELLOWSHIP
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TEPAT PADA WAKTU-NYA
by : Julita Situmorang
Halo Perkenalkan, Saya Julita Situmorang.
Saya ingin sharing sedikit tentang salah satu Kebaikan Tuhan dalam hidup saya.
Setelah lulus kuliah di bulan April 2022 saya mulai mencari pekerjaan yang menetap. Sambil
menunggu pekerjaan tetap saya kerja part time di salah satu Korean café di Yogya dan saya
resign di bulan Desember 2021 karena ingin fokus mencari pekerjaan yang tetap dan saya
memutuskan untuk pulang ke rumah, mencari kerja dari rumah dan melayani orang tua,
menikmati waktu di rumah kurang lebih 3 bulan. Selama di rumah saya banyak menghabiskan
waktu bersama orangtua, sharing cerita-cerita, melakukan pekerjaan rumah dan lebih banyak
waktu untuk merefleksikan diri.
Berbulan-bulan terhitung dari lulus kuliah saya mencari pekerjaan, namun di masa pandemi
sekarang ini seakan sangat sulit sekali bisa mendapatkan pekerjaan karena saya merasa
lowongan yang dibuka pun sangat terbatas. Sekalipun ada lowongan pekerjaan yang dibuka
kebanyakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Saya mencoba melamar
kesana kemari namun tidak mendapatkan jawaban. Saya merasakaan putus asa dan selalu
bertanya kepada Tuhan, “Tuhan ingin bawa aku bekerja di mana, di tempat seperti apa”.
Ada satu titik di mana saya pernah meragukan Tuhan dalam
hidup saya, karena seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa
saya, yaitu ketika saya melihat teman-teman saya yang dengan
mudah sekali melamar pekerjaan dan mendapatkan panggilan
kerja. Sangat Lelah karena setiap hari mengirimkan berbagai
lamaran pekerjaan hingga semua lowongan saya masukkan
tidak melihat job des dan kualifikasi Pendidikan lagi karena
seperti sudah putus asa. Ditambah lagi dengan banyak
tekanan-tekanan

dari

lingkungan

sekitarku

yang

terus

menghantui setiap hari dan pertanyaan “Udah kerja di mana?”
membuatku semakin bingung dan terpuruk. Hari demi hari
saya membawa pergumulan ini ke dalam doa pribadiku dan
setiap tekanan menghampiriku saya selalu berdoa meminta
kepada Tuhan. Apalagi Bapak saya yang akan pensiun di bulan
April ini membuatku semakin berpikir dan berjuang terus agar
bisa segera mendapatkan pekerjaan karena saya tidak ingin
menjadi beban orang tuaku.
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Salah satu pokok doa utama ku saat mencari pekerjaan adalah “Tuhan tolong sediakan
pekerjaan bagiku sebelum bapak saya pensiun ya biar saya bisa mandiri dengan hidupku”.
Setiap hari aku Berdoa dan selalu beriman Tuhan akan sediakan pekerjaan bagiku sebagai
ladang untuk saya bisa melayani dan bekerja memberikan kontribusi yang baik bagi tempatku
bekerja nantinya.
Dan hal yang paling membuat saya tidak mampu berkata-kata adalah “Tuhan menjawab doaku
tentang mendapatkan pekerjaan Tepat pada waktu-Nya”. Saya mendapatkan satu lowongan
pekerjaan dari seorang kakak persekutuan dan menyuruh saya untuk melamar pekerjaan
tersebut. Namun saya merasa minder dan pesimis untuk melamar pekerjaan tersebut karena
merasa diri tidak sanggup untuk pekerjaan itu. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan kakak
persekutuan ini saya memberanikan diri untuk melamar walaupun dengan perasaan pesimis
dan aku berkata dalam hati “Tuhan kalo memang ini pekerjaan yang Tuhan sediakan bagiku
Tuhan tolong aku melewati setiap proses tahapannya dan kalo saya bisa ke terima bekerja disini
berarti aku mampu dengan tanggung jawab pekerjaan ini”.
Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat dan ini merupakan salah satu hal yang selalu saya
yakini dalam hidup kalo rejeki dan waktu setiap orang itu berbeda-beda dan saya tidak perlu
iri dengan pencapaian orang lain karena untukku sendiri pun Tuhan sudah persiapkan dengan
sangat baik. Tuhan menjawab doaku tepat pada waktu-Nya yaitu tepat sebelum bapak saya
pensiun saya mendapatkan pekerjaan di salah satu corporate di Jakarta, dan pekerjaan yang
aku dapatkan sekarang aku merasa memang sudah tempat yang terbaik bagiku sesuai dengan
kebutuhan dan panggilan yang aku sukai.
Kejadian

ini

membuatku

semakin diingatkan betapa
baiknya
hidupku

Tuhan
dan

saya

dalam
tidak

seharusnya meragukan akan
perbuatan-Nya yang sedang
Dia rancang bagiku. Saya
hanya perlu bersabar akan
waktu-Nya
beriman
akan Dia.

dan

terus

berpengharapan
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Mati Ketawa
ala JOY

by : Sud

Ada banyak sumber untuk mencari humor, apalagi di jaman online seperti sekarang ini.Segala
informasi telah tersedia di Internet. Yang menjadi masalah adalah mencari humor yang dapat
membuat

pembacanya

tertawa

dan

bukannya

merasa

ditertawakan.

Kali

ini

saya

mengumpulkan beberapa humor yang terambil dari https://kristenly.com/ Semoga kita dapat
tertawa bersama.

TIDAK IKUT MAKAN
Seorang anak berusia empat tahun pergi ke gereja bersamasama dengan ibunya. Minggu itu diadakan Perjamuan Kudus.
Ketika air anggur dan roti diedarkan, ibunya berbisik
kepadanya, “Kamu tidak usah ambil, kamu masih kecil,
belum tahu apa-apa.” Kemudian, tiba waktunya kantong
kolekte diedarkan. Sang ibu berkata kepada anaknya, “Ayo,
mana uang yang ibu beri tadi, masukkan ke kantong
kolekte.” Si anak menjawab dengan heran, “Ma …. Tadi saya
gak ikut makan … mengapa harus bayar juga?”

DOA SEBELUM TIDUR
Seorang guru Sekolah Minggu sedang mengobrol dengan
salah satu muridnya yang baru berusia tahun.
Guru SM

: “Apakah ibumu selalu berdoa untukmu

setiap malam?”
Anak

: “Ya.”

Guru SM

: “Baik sekali ibumu … Bagaimana bunyi

doanya?”
Anak
juga.”

: “Terimakasih Tuhan akhirnya dia tidur
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JADILAH ORANG YANG FLEKSIBEL
Seorang pemuda yang akan berangkat ke ladang misi pamit kepada
Pendetanya.
Pemuda

: “Pak, tolong doakan, besok saya akan ke ladang misi.”

Pendeta

: “Pergilah, Nak. Hati-hatilah di negeri orang. Kau harus

pandai bergaul, supaya banyak memenangkan jiwa.”
Pemuda
Pendeta

: “Bagaimana resepnya, pak?”
: “Ya, kalau kamu bertemu dengan tukang tahu, bicaralah

soal tahu. Jika bertemu dengan tukang lontong, bicaralah soal lontong.
Dan jika bertemu dengan tukang sayur, bicaralah soal sayur.”
Pemuda

: “Bagaimana jika bertemu dengan ketiganya, Pak?”

Pendeta

: “Ya, bicaralah soal gado-gado, Nak.”
[Sumber: Manna Sorgawi]

PENDETA DAN PILOT
Seorang pendeta dari Manado naik pesawat ke Jakarta dan
bertanya kepada Pilot.
Jeffrey : “So b’rapa lama ngana jadi pilot?”
Andre : “So 34 taong.”
Jeffrey : “Coba ngana kase bajalang mundur tu pesawat.”
Dengan nada jengkel si Pilot batanya….
Andre : “So b’rapa lama dang ngana jadi pendeta?”
Jeffrey : “So 20 taong.”
Andre : “Coba ngana berdoa Bapa Kami mulai dari Amin …”
[Kiriman: Khairul]
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SAKIT GIGI
“Sakit gigi yang saya derita ini sudah tak tertahankan lagi.
Apakah kau tahu di mana dokter gigi yang baik?”
“Kau tak perlu ke dokter gigi. Kemarin saya juga
menderita sakit gigi yang hebat. Tapi kemudian istri saya
datang, menaruh tangannya di bahu saya, memeluk saya,
lalu mencium saya. Hebatnya, dalam sekejap saja semua
rasa sakit itu lenyap. Mengapa kau tidak mencoba hal
yang sama?”
“Okay! Kalau begitu di mana saya bisa menemui istrimu?”

UANG PERSEMBAHAN
Ada 3 orang Pendeta,
1 dari Indonesia,
1 dari Amerika, dan
1 lagi dari China.
Mereka bertiga sedang membahas mengenai uang persembahan para jemaat.
Orang Amerika:
“Kalo saya biasanya bagi uang itu dengan Tuhan, caranya saya atur batas kiri dan kanan. Lalu
Uang saya lempar ke atas. Uang yang jatuh di batas kiri adalah milik saya. Uang yang jatuh di
batas Kanan adalah milik Tuhan (Gereja)
Orang Indonesia:
“Hmm, kalo saya sih mirip begitu atur uangnya, tapi saya bikin lingkaran yang disebut dengan
“lingkaran kasih” lalu uang saya lempar ke atas!!! Uang yang jatuh di lingkaran adalah milik
Tuhan (Gereja) selebihnya milik saya”.
Orang China:
“Haiyaaaa, kalian kok susah-susah??? Kalo owe sama seperti kalian, lempar ke atas uangnya…
Yang Jatuh ke bawah lagi milik owe semua, yang tertinggal di atas milik Tuhan (Gereja)”.
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PRAYER POINTS
POKOK DOA INDONESIA DAN DUNIA
Puji Tuhan untuk Lebaran Idul Fitri yang berjalan aman terkendali. Doakan agar pemerintah
di semua wilayah dan sektor bisa koordinasi dan mengendalikan arus balik, dan seluruh
masyarakat memiliki kesadaran untuk membuat situasi aman dan kondusif.
Doakan

agar

pemerintah

kita

mengalami

hikmat

dari

Tuhan

dalam

menata

dan

mengendalikan situasi dalam negeri yang berkaitan dengan isu-isu teroris, separatis dan
kelompok radikal yang menggunakan isu penistaan agama. Semoga lebih banyak bagian
masyarakat yang menginginkan persatuan dan kesatuan di tengah bangsa kita.
Doakan untuk situasi keamanan dan ekonomi dunia, di mana 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 menjadi 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.
Bersyukur untuk Ronna Patricia Sibarani (Cia) yang telah diangkat menjadi Ketua Harian
(Executive Director) JOY.
Doakan agar Cia dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan membawa pembaruan dan
perkembangan bagi JOY.
Doakan untuk persiapan JOY 30th Anniversary dan National Camp di September 2022.

POKOK DOA JOY JOGJA
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan bagi setiap staf. Beberapa staf akan selesai
pelayanan tahun ini, doakan untuk langkah mereka selanjutnya. Bersyukur karena Sisil telah
selesai mengikuti pelatihan calon staf.
Doakan untuk persiapan Rapat Kuartal 1 tahun 2022 agar dapat mengevaluasi pelayanan
dan membuat perencanaan untuk memasuki Kuartal 2 tahun 2022.
Doakan untuk rencana JOY Friday Meeting luring setelah libur lebaran, agar bisa
dipersiapkan dengan baik dan banyak yang bisa bergabung. Doakan agar diberi semangat
dan inspirasi untuk melakukan follow up teman-teman baru dan yang lama tidak datang.
Sebagian besar sudah ada di Yogya karena kebanyakan kampus akan mulai kuliah luring
setelah lebaran.
Doakan agar para mahasiswa mengalami hikmat sehingga bisa mengatur waktu untuk
semua aktivitasnya, baik studi maupun pelayanan. Dan para staff bisa membimbing yang
masih kesulitan mengatur waktu dengan baik.
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 dituntun Roh Kudus.

POKOK DOA JOYERS MAHASISWA
Beberapa kampus sudah 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
Bersyukur untuk Camp Calon Pengkhotbah yang berjalan dengan baik. Doakan agar apa
yang telah dipelajari selama camp dapat diterapkan dengan baik.
Doakan untuk rencana pembelian tanah untuk lokasi pembangunan JOY Alor Center yang
masih mengalami berbagai kendala sehingga belum dapat terlaksana.
Doakan Seminar “Yesus Satu-satunya Jalan Keselamatan”, kegiatan bersama Jemaat GMIT
Tiberias Batunirwala tgl. 12 Mei 2022.
Doakan untuk penjangkauan melalui 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
Doakan untuk Gerakan Penjangkauan mahasiswa di Palangka Raya, doakan untuk kesatuan
hati dan semangat memenangkan jiwa.
Doakan rencana Pelatihan untuk Leader baru yang 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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MATTHEW (JIMMY & LITA), DEPOK

Doakan supaya kami diberi hikmat untuk membantu mencari pilihan sekolah SMA yang
terbaik untuk anak kami Matthew.
HUBERT (DEFRI SIMATUPANG), MEDAN

Doakan untuk Hubert yang jatuh terpeleset agar segera pulih dan tidak ada cedera yang
serius.
GABBY (SARAH) - TANGERANG SELATAN

Doakan agar Gabby, anak, mendapat hikmat dari Tuhan dalam bekerja sebagai procurement
di perusahaan. Sering merasa kewalahan dan terbatas untuk menangani tugas-tugasnya.
Supaya bisa mengalami sukacita dalam menghadapi setiap fase kehidupannya.

PASCAL&LIVIA
(BARKAH&YAYUK) - DIY

Doakan kesehatan Kak Pascal dan Livia.
Doakan Livia dan Kak Pascal semakin semangat
melayani musik di gereja.
Doakan

studi

Kak

Pascal

supaya

diberikan

kelancaran untuk tugas-tugas sekolahnya.

Pascal & Livia
AXELL, GLENN & SHALOM (ARYO & VERA) TANGERANG

Doakan untuk sekolah dan pergaulan Axell supaya bisa lebih dapat membagi waktu antara
bermain dan belajar.
Doakan juga untuk Glenn dan Shalom, supaya mereka juga semakin bersemangat sekolah.
Doakan kesehatan anak-anak selama sekolah tatap muka.
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THEO&NEVAN
(SUDIMAN&INDA) - LUBUK
PAKAM

·Bersyukur

untuk

proses

registrasi

Theo

ke

NTU

Singapore yang telah selesai. Doakan semua aplikasi
untuk tuition grant dan loan dapat disetujui dan doakan
juga kecukupan dana untuk biaya kuliahnya.
Doakan untuk persiapan Theo ikut UTBK tanggal 20 Mei
mendatang.
Doakan untuk Nevan yang sedang belajar setia Quit Time
dan melayani di persekutuan remaja.
Doakan supaya Nevan dapat makin bertanggung jawab
dalam setiap tugas yang dipercayakan, terutama dalam
studinya.

CLAIRE (NANCY) - MAKASSAR

Doakan untuk pertumbuhan iman anak-anak agar tetap teguh dalam Tuhan.
Doakan untuk persiapan Claire masuk SMA Sion, segala kebutuhan Tuhan cukupkan.

NATHAN & MISHA (NUKKI FESTI) –
SEMARANG

Bersyukur untuk kelulusan Nathan.
Doakan untuk proses pendaftaran Nathan dan persiapan ujian Misha.

LEXIA (NUKI) – NUNUKAN

Bersyukur untuk usia 8 tahun yang selalu dalam penyertaan Tuhan.
Doakan agar berkat-berkat buah Roh selalu melekat dan sempurna dalam hidup Lexia.
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MICHELLE&NICHO (DANIEL&OPIEN) - JOGJA

Doakan Michelle supaya bijak mengatur waktu dan persiapan KSN IPA tgl 10 Mei.
Doakan Nicho supaya mulai belajar mengatur emosi dengan baik.

QUEENTERRRY (NARITA) PANGKAL PINANG

Puji

syukur

Tuhan

Yesus

terus

menjaga

dan

membimbing Queenterry hingga saat ini.
Doakan utk kesehatan mental dan hati Queen pasca
kepergian papinya. Supaya dia bisa menerima dan
mengerti dengan baik.
Doakan supaya Queen menjadi anak yang takut akan
Tuhan,berbakti dan sayang kepada orang tua dan
sesama.

SARI - DEPOK

Doakan untuk Sekar, putri kami terapi tulang belakang dan bersyukur hasil rontgen
semakin membaik. Semoga Sekar tetap semangat terapi.
Doakan untuk sekolah putri kami supaya tetap semangat dalam belajar bersyukur untuk
pengurusan pendidikan Sekar boleh selesai.

MARIO DAN ADIK-ADIK (NINDYA) YOGYAKARTA

Doakan Mario yang kuliah semester 2 di UPN Teknologi Informatika,dan adik-adiknya yang
sekolah kelas 2 SMA dan yang kecil kelas 1 SMP, agar diberi kesehatan dan kepandaian.

JEJE (BUDHI&YOSIE) – TANGERANG SELATAN

Mohon doakan persiapan ujian praktek dan ujian sekolah anakku yang kelas 6, namanya Jeje.
Minggu ini dan minggu depan dia ujian prakter. Ujian sekolahnya pertengahan Mei nanti.
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DANIEL & SARA (NANA
SIPRIANA) - JAKARTA

Bersyukur Daniel sudah selesai ujian akhir SD.
Doakan untuk studinya di jenjang berikutnya.
Doakan supaya Daniel tetap konsisten belajar
musik.
Bersyukur Sara sudah bisa belajar mandiri
tanpa ditemani. Doakan untuk studinya dalam
persiapan ujian akhir nanti.

LUCAS (JOVITA)
– JAKARTA

Doakan supaya Lucas diberi hati
yang

mencintai

terus

setia

Tuhan,

belajar

dan
untuk

menjadi pelaku Firman Tuhan
dan menjadi berkat dimanapun
Lucas berada.

ALICIA MICHELLE & MARVEL (SYANE) –
BIRMINGHAM, UK

Tumbuh jadi anak yang kuat, tangguh dan mencintai Tuhan Yesus yang hidup dalam
pengenalan dan takut akan Tuhan dan memiliki kasih Kristus dalam kehidupan mereka.
Dianugerahkan hikmat dan kebijaksanaan sebagai anak anak Tuhan dan sukses dalam
pendidikan mereka.
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TOM & KINAN
(BAGUS&INDRAPUTRI)
– YOGYAKARTA

·Doakan

Tom

agar

dia

semakin

belajar

bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri,
apalagi tgl 21 Mei ini usianya 11 th.
·Doakan
membaca,

Kinan

supaya

doakan

agar

dia

rajin

kami

belajar

bisa

terus

mendorong mengembangkan minatnya.
Doakan

agar

anak-anak

bisa

semakin

mengenal Kristus lewat kami sebagai orang
tua dan agar kami bisa terus memberikan
teladan iman yang baik untuk mereka.

RAHEL & SHALOM
(SUSI) – JAMBI

Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam
fase

tumbuh

sebagai remaja.

kembang

mereka
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WARNA SARI
ThPM, 12 Mei 2022
Tema

: Sacrifice

Pembicara

: Kak Susi

Kesaksian

: Bang Pajar

Buat teman-teman JOYers yang belum update data
pribadi terkini bulan Januari yang lalu, silahkan pakai
tautan berikut untuk mengisi data diri. Bisa juga scan
QR Code di samping ini atau klik tautan dibawah ini.
Silahkan bagikan juga ke teman-teman lain yang dirasa
masih belum mengisi.
https://forms.gle/Fd3K28XQHMffZLY18

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)

