POKOK DOA
UMUM
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 pelaksanaan ThPM
Online setiap hari kamis
Doakan untuk pengurusan
administrasi yayasan
Doakan untuk JOYer dalam berelasi
dengan Tuhan
Doakan untuk pelaksanaan kembali
Ministry Day setiap hari sabtu
Doakan agar ada teman-teman baru
yang bergabung di JOY

Senin
30 Mei 2022
Joy_CG Zerah
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk skripsi aku biar aku tetap semangat mengerjakannya
Doakan untuk kesehatan aku agar tetap sehat
Doakan kedua orang tua agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan
untuk segala kegiatan mereka
Doakan adik aku agar dia bisa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya
dengan baik
Shella_CG Kris
Bersyukur buat berkat nafas hidup dan setiap penyertaan Tuhan
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Doakan untuk managemen waktu dan keuangan dengan baik
Doakan untuk skripsi diberi kelancaran dan kemampuan buat
menyelesaikan sesuai deadline
Doakan keluarga di Maluku selalu sehat dan damai satu dengan yang lain
Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak menjadi berkat
Fanti_CG Shelda
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Doakan buat dosen pembimbing yang masih sampai saat ini belum ada
respon balik
Doakan agar aku bisa cepat sembuh
Doakan buat pekerjaan orang tua agar di berkati dan menjadi berkat bagi
orang-orang sekitar
Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Yuna_CG Kris
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya
Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan kasih buat saya dan keluarga
Doakan untuk pekerjaan dan studi saya tetap lancar doakan untuk
pekerjaan dan kesehatan orang tua doakan untuk studi adik-adik saya
tetap lancar
Doakan untuk setiap kebutuhan dalam hal keuangan saya agar Tuhan
cukupkan
Doakan relasi saya dengan orang-orang di sekitar saya dan relasi dengan
Tuhan semakin dekat

Senin
30 Mei 2022
Kevin_CG Kris
Bersyukur karena sampai sekarang masih diberikan berkat
samaTuhan
Doakan untuk keluarga saya semoga diberikan kesehatan, rezeki
yang cukup
Doakan untuk studi adik-adikku semoga diberi kelancaran oleh
Tuhan
Doakan saya supaya studiku juga semua bisa lancar-lancar saja
Doakan supaya relasiku dengan Tuhan bisa semakin dekat lagi
Tere_CG Zerah
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam aktivitas hari ini
Doakan agar saya dan orang tua dan adik saya sehat selalu dan
dalam perlindungan Tuhan
Doakan perkuliahan saya terutama mendekati UAS agar siap
Doakan hubungan saya dengan Tuhan dan teman-teman dekat agar
selalu saling mengasihi
Lani_CG Kris
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua diberkati dan jadi
berkat
Doakan untuk studiku dan adik-adik biar berjalan dengan lancar
Doakan untuk kebutuhan keuangan keluarga Tuhan cukupi
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar lebih dekat lagi dan mau
berjuang menjalankan komitmen
Acil_CG Kris
Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam minggu
ini baik saya maupun keluarga
Doakan untuk orang tua,pekerjaan agar di berkati dan di beri
kesehatan juga agar sehat selalu
Doakan untuk study, kakak dan adik-adik agar berjalan dengan baik
dan tetap semangat
Doakan untuk saya dalam penyusunan TA agar diberikan
kemudahan dan semangat juga dan di jauhkan dari rasa malas
Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang sekitar biar baik
adanya

Senin
30 Mei 2022
Riland_CG Zerah
Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan kuliahku biar selalu diberikan hikmat dan di mampukan oleh Tuhan
Doakan keseharianku dalam berinteraksi dengan orang-orang disekitar agar bisa
menjadi berkat untuk mereka
Doakan untuk orang tuaku agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat
dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan
Doakan kakakku dalam kuliahnya agar selalu diberikan hikmat agar dia mampu
dalam perkuliahannya
Doakan adikku dalam sekolahnya juga agar selalu diberikan hikmat agar dia
mampu menjalankan sekolahnya dengan baik
Raymond_CG Kris
Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di Lampung agar selalu sehat, dan diberikan rejeki yang
secukupnya
Doakan agar study semakin lancar dan diberikan kemudahan
Doakan juga setiap langkah dan pilihan yang ku ambil
Doakan semoga saudaraku dilancarkan rejekinya
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi
Dian_CG Zerah
Bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini
Doakan aku agar berhikmat dan bijak dalam mengambil setiap keputusan nantinya,
agar tidak sampai merugikan diri sendiri apalagi orang sekitar
Doakan aku agar semangat skripsi
Doakan kesehatan diriku, dan kesehatan orang tuaku
Doakan relasi ku dengan Tuhan, terkhususnya melalui QT semoga bisa konsisten
tiap harinya
Sonya_CG Kris
Bersyukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan sampai dihari ini
Doakan agar lancar lanjut study
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih intim lagi
Doakan untuk berhikmat gunakan waktu dan uang
Doakan agar keuangan selalu dicukupi
Doakan tante saya yang meninggal, semoga diberi tempat dirumah Bapa di surga
Doakan agar keluarga besar kami diberi kekuatan dan penghiburan

Selasa
31 Mei 2022
HRD
Doakan untuk segala perubahan yang akan dikerjakan,
semoga diberikan hikmat
Doakan proses perencanaan setiap program di kuartal
2 ini
Doakan untuk pelatihan periode 3 agar Tuhan berkati

31 Mei 2022
Pokok Doa Khusus
Cia_Ketua Harian Yayasan JOY
Bersyukur untuk pengurusan visa yang dibantu oleh bang
Tarigan dan tim
Doakan untuk penyesuaian dengan tanggung jawab baru di JOY
Doakan untuk proses terapi mama, agar segera pulih dari stroke
Geti_Staff
Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam seminggu ini
Doakan untuk kesehatan orang tua dan keluarga kak Yesti
Doakan untuk pelayanan agar terus mau belajar dan diajar
Doakan agar diberikan hikmat dalam segala pengambilan
keputusan dalam hidupku

Rabu
1 Juni 2022
CMD
Bersyukur sudah ada CG yang pertemuan Offline
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 dan core member dalam proses pembuatan
bahan CG
Doakan kebutuhan SDM untuk proses pelayanan

Rabu
1 Juni 2022
Pokok Doa Khusus
Riana_Direktur
Bersyukur sudah urus surat berobat sampai faskes 2
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk orang tua dalam masa tua, terus hidup dalam iman
Sisilia_Calon Staff
Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan
Bersyukur untuk berkat dan dukungan doa
Doakan untuk hikmat dalam mengatur waktu, uang dan tenaga
Doakan juga dalam management stress
Doakan relasiku dengan Tuhan, sesama dan keluargaku

Rabu
1 Juni 2022
Pokok Doa Leader
Kris_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu
ini
Doakan agar berhikmat mengatur waktu dan keuanganku
Doakan pekerjaan orang tuaku agar selalu diberkati dan bisa
mencukupi kebutuhan keluarga
Doakan relasiku dengan Tuhan agar semakin intim
Doakan agar selalu berjuang dengan komitmenku
Doakan proses regenerasi CG Kris agar setiap proses dan
persiapannya bisa berjalan dengan lancar
Doakan teman teman di CG Kris agar selalu berkomitmen dan
bertumbuh dalam Tuhan
Shelda_CG Leader
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku, biar
tetap sehat di masa pandemi ini , dan untuk pekerjaannya tetap
diberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan
Doakan agar aku bisa menjaga kesehatanku dengan baik dimasa
pandemi ini
Doakan biar aku boleh tetap semangat untuk mengerjakan
skripsiku
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Kamis
2 Juni 2022
Management
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
Doakan pengurusan rekening yayasan yang sedang
dikerjakan, kiranya berjalan dengan baik dan dapat segera
berfunsi

Jumat
3 Juni 2022
Media
Doakan agar pelayanan media JOY dapat menjadi berkat
buat banyak orang
Doakan untuk setiap proses pembuatan konten agar
diberikan hikmat dan kreatifitas

Jumat
3 Juni 2022
Pokok Doa Khusus
Gloria_Staff
Bersyukur atas umur baru yang Tuhan sudah tambahkan bulan ini,
semoga lebih berhikmat lagi menjalani hidup kedepan
Doakan untuk pekerjaan & kesehatan orang tua Juga saudarasaudaraku
Doakan adikku yang bungsu Geri & Hikmah dalam persiapan daftar
Universitas semoga dilancarkan
Doakan pelayananku di JOY agar bisa menjadi berkat
Oya_Staff
Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini
Doakan hikmat dalam pelayanan serta setiap pengambilan
keputusan biar Roh Kudus senantiasa pimpin
Doakan orang tua, saudara-saudaraku & semua orang terkasih
dalam hidupku selalu sehat
Tinnong_Assisten Staff
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan
Doakan buat kesahatan orang tua dan kakakku
Doakan kesehatanku
Doakan relasi dengan Tuhan
Zerah_Karyawan Management
Bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu ini
Doakan kesehatan orang tua dan adikku
Doakan adikku dalam persiapan UTBK
Doakan relasi dengan Tuhan dan sesama

