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 event JOY Anniversary pada
September mendatang
Doakan untuk pengurusan administrasi Yayasan
JOY
Doakan untuk JOYers dalam berelasi dengan
Tuhan
Doakan untuk pelaksanaan kembali Ministry Day
setiap hari sabtu
Doakan agar ada teman-teman baru yang
bergabung di JOY

Senin
20 Juni 2022

Raymond_CG Lani
Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di lampung agar selalu sehat, dan diberikan rezeki yang secukupnya
Doakan agar study semakin lancar dan kemudahan dalam proses UAS
Doakan juga setiap langkah dan pilihan yang kuambil
Doakan semoga saudaraku dilancarkan rejekinya
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi
Fanti_CG Shelda
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Doakan buat UAS tanggal 22 Juni, agar bisa mengerjakan soal-soal dengan baik
Doakan buat pekerjaan orang tua agar diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang
sekitar
Doakan buat studi adik-adik agar Tuhan selalu tuntun dan mampukan
Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Linda_CG Lani
Bersyukur buat penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk kesehatanku
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Geffin_CG Lani
Berdoa buat kelancaran UAS
Rini_CG Lani
Berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga sampai saat ini. Berdoa
untuk keluarga di rumah agar sehat selalu, berlimpah rezeki, dan dijauhkan dari segala
marabahaya. Berdoa untuk kehidupan perkuliahan, terutama lancar dalam UAS selama dua
minggu kedepan.
Berdoa untuk kehidupan pribadi dengan Tuhan dan segala urusan dilancarkan
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Raymond_CG Lani
Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di lampung agar selalu sehat, dan diberikan rezeki yang secukupnya
Doakan agar study semakin lancar dan kemudahan dalam proses UAS
Doakan juga setiap langkah dan pilihan yang kuambil
Doakan semoga saudaraku dilancarkan rejekinya
Doakan relasiku dengan Tuhan lebih dekat lagi
Fanti_CG Shelda
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Doakan buat UAS tanggal 22 Juni, agar bisa mengerjakan soal-soal dengan baik
Doakan buat pekerjaan orang tua agar diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang
sekitar
Doakan buat studi adik-adik agar Tuhan selalu tuntun dan mampukan
Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Linda_CG Lani
Bersyukur buat penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk kesehatanku
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Riland_CG Zerah
Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Doakan kuliahku biar selalu diberikan hikmat dan dimampukan oleh Tuhan.
Doakan keseharian ku dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar agar bisa menjadi
berkat untuk mereka
Doakan for orang tuaku agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam
pekerjaan maupun dalam pelayanan.
Doakan kakak ku 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.
Geffin_CG Lani
Berdoa buat kelancaran UAS
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Rini_CG Lani
Berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga sampai saat ini. Berdoa
untuk keluarga di rumah agar sehat selalu, berlimpah rezeki, dan dijauhkan dari segala
marabahaya. Berdoa untuk kehidupan perkuliahan, terutama lancar dalam UAS selama dua
minggu kedepan.
Berdoa untuk kehidupan pribadi dengan Tuhan dan segala urusan dilancarkan
Roby Tampubolon_CG Shelda
Bersyukur untuk penyertaan dan kecukupan yang Tuhan kasih
Doakan untuk pekerjaan orang tua agar tetap lancar
Doakan untuk pekerjaanku supaya lancar
Doakan proses pencarian kerja ditempat baru, supaya diberikan yang terbaik dan waktu
yang terbaik
Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan orang-orang disekitar
Lisbet_CG Lani
Bersyukur atas kasih, hikmat dan pernyataan Tuhan sampai sekarang ini.
Doakan untuk keluargaku agar selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat.
Doakan aku, keluargaku, dan orang - orang di sekitar agar selalu berelasi dengan Tuhan
Doakan juga agar uas ku yang akan dilakukan minggu depan dilancarkan.
Rostori_CG Shelda
Bersyukur hingga saat ini masih diberikan napas kehidupan kekuatan umur yang panjang
Doakan untuk usulan skripsi ku biar lebih dipermudah kan dengan lancar
Doakan juga untuk kesehatan seluruh keluarga orang tua dan saudara ku
Doakan juga untuk relasiku dengan Tuhan
Ida_CG Lani
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua
Doakan untuk studi adik-adik saya tetap lancar
Doakan untuk setiap kebutuhan dalam hal keuangan dalam keluarga agar Tuhan cukupkan
Doakan kesehatan saya tetap sehat doakan agar saya bisa selesaikan tugas akhir dengan
baik
Doakan relasi saya dengan orang orang di sekitar saya dan relasi dengan Tuhan
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Dian_CG Zerah
Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupku hingga saat ini
Bersyukur sudah selesai Uas tadi, doakan semoga hasil atau nilainya baik
Bersyukur untuk dosen pembimbing yang baik, doakan agar dosen ku ini sehat selalu.
Doakan buat kesehatan ku.
Doakan agar aku semangat dan kuat dalam menjalani penelitian di lab.
Doakan orang tua ku juga dalam menjalani kehidupan mereka sehari-sehari, serta kesehatan
mereka.
Doakan relasiku dengan Tuhan melalui QT.
Kevin_CG Lani
Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai sekarang
Doakan untuk keluargaku semoga diberikan kesehatan diberikan rejeki yang cukup
Doakan untuk studi adik-adikku semoga semuanya lancar
Doakan studiku semoga lancar-lancar juga
Doakan relasiku dengan Tuhan semoga lebih dekat lagi
Maharani_CG Zerah
bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini.
doakan buat kuliah ku agar Tuhan mampukan, dan minggu depan sudah UAS semoga
dilancarkan.
doakan buat kedua orang tua agar selalu sehat dan diberkati dalam tiap tanggung jawab.
doakan adikku yang ulang tahun hari ini dan yang satunya lulus dari SD semoga diberkati
selalu mereka.
doakan buat kesehatanku
doakan agar aku selalu penuh rasa syukur dan sukacita
Acil_CG Lani
Bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam minggu ini baik saya maupun
keluarga
Doakan untuk pekerjaan orang tua agar diberkati
Doakan untuk study saudara-saudara saya agar berjalan dengan baik dan tetap semangat
Doakan relasi saya dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan untuk penyusunan tugas akhir agar diberikan kemudahan sertai dilancarkan dan
tetap semangat
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Angel_CG Zerah
Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidupku sampai saat ini
Doakan biar relasiku dengan Tuhan dan sesama tetap baik
Doakan ortuku dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang mereka kerjakan biar
Tuhan mampukan
Doakan adik-adikku dalam masa sekolah maupun kegiatan di luarnya biar Tuhan tuntun dan
semangat terus dalam menjalankannya
Doakan aku dan adikku biar semangat mengerjakan tugas akhir dan segala aktivitas yang
kami lakukan biar Tuhan sertai selalu
Doakan biar aku dan keluarga diberi kesehatan selalu
Shella_CG Lani
Bersyukur buat penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupku
Doakan untuk kesehatanku karena beberapa hari ini diare biar Tuhan pulihkan
Doakan untuk persiapan daftar seminar proposal biar Tuhan mampukan
Doakan untuk relasi dengan Tuhan selalu intim
Doakan untuk keluarga selalu sehat dan pekerjaan orang tua dan kakak menjadi berkat
Joy_CG Zerah
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Doakan untuk skripsi aku biar aku ttp semangat mengerjakannya.
Doakan untuk kesehatan aku agar tetap sehat.
Doakan kedua orang tua agar selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk segala kegiatan
mereka
Doakan adikku agar dia bisa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dengan baik.
Yuna_CG Lani
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 studi adik-adik
Tuhan lancarkan
Doakan relasi saya dengan orang orang di sekitar saya dan relasi dengan Tuhan semakin
dekat
Puput_CG Zerah
Bersyukur untuk berkat Tuhan setiap hari
Doakan perkuliahanku di semester 6 yang sudah mau UAS, semoga dilancarkan, segala tugas
dan laporan bisa diselesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan.
Doakan kesehatan ibu dan papa, kesehatan kakak serta pekerjaan mereka semua.
Doakan kesehatanku agar bisa selalu fit.

Selasa
21 Juni 2022
HRD
Doakan proses pelatihan periode tanggal 3 dan 20 Juni

Cia_Ketua Harian Yayasan
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama di Yogya dan selama proses penyesuaian diri di JOY
Doakan untuk mama yang sedang berobat di Surabaya karenan stroke, agar semua metode pengobatan bisa
membantu pemulihan mama.
Doakan utk adik-adikku Astri dan Ester yang merawat mama agar diberikan sukacita.
Doakan untuk bapak dan adik Win di Sorong agar terus dijaga Tuhan kesehatannya dan diberkati pekerjaan
mereka.
Doakan untuk Mega saudaraku yang mengurus rumah selama kami tidak di rumah agar tetap gembira mengurus
rumah dan bekerja.
Doakan untuk rencana mengikuti pelatihan di Korea di tanggal 30 Juni-8 Juli 2022, agar dilancarkan perjalanan
dan kecukupan dananya.
Doakan untuk pelayanan di JOY agar semakin dipertajam akan kehendak Tuhan.
Geti_Staff
Bersyukur untuk setiap kasih dan penyetan Tuhan dalam seminggu ini
Doakan untuk hikmat dalam melayani dan pengambilan keputusan
Doakan pencarian kursus bahasa untuk kak Yesti
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan bapak dan mace di Mamuju

Rabu
22 Juni 2022
CMD
Doakan agar teman-teman bersemangat untuk ikut CG
Doakan agar leader dan tim inti tetap semangat memfollowup 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

Rabu
22 Juni 2022
POKOK DOA KHUSUS
Riana_Direktur
Doakan untuk persiapan ke Sampit doakan untuk bisa jadi berkat
Doakan untuk selama di Malang agar menjadi kesempatan menyegarkan
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan
Doakan untuk ortu di masa tua tetap kuat dalam iman
Doakan untuk rencana pembangunan makam kakakku bulan ini.
Sisilia_Calon Staff
Bersyukur untuk kesehatan dan kecukupan
Bersyukur untuk berkat dan dukungan melalui teman-teman
Doakan untuk hikmat dalam mengatur waktu, uang dan tenaga
Doakan juga dalam management stress dalam pandemi
Doakan relasiku dengan Tuhan, teman dan keluargaku

Rabu
22 Juni 2022
POKOK DOA LEADERS

Lani_CG Leader
Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orang tua diberkati
Doakan untuk studi adik adik biar mereka makin semangat belajar
Doakan untuk teman teman cell group biar terus berkomitmen baik itu lewat doa dan QT
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan biar makin dekat dan terus berjuang dengan
komitmen
Shelda_CG Leader
Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidupku
Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di Maluku, biar tetap sehat &
pekerjaannya tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan
Doakan agar aku bisa menjaga kesehatanku dengan baik
Doakan biar aku boleh tetap semangat untuk mengerjakan skripsi ku
Doakan buat rencana ujian PPKA bulan ini, biar Tuhan sertai dan boleh berjalan lancar
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih baik lagi

Kamis
23 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

Zerah_Karyawan Management
Bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu ini
Doakan kesehatan kedua orangtua serta pekerjaan mereka
Doakan kesehatan adikku dan pengumuman tesnya minggu depan
Doakan rencana kedepan biar Tuhan sertai

Jumat
24 Juni 2022
POKOK DOA KHUSUS

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

Oya Staff
Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Doakan rencana ke depan, setiap keputusan yang diambil Tuhan sertai.
Doakan keluarga ku, orangtua, saudara-saudara ku semua selalu sehat.
Doakan kakakku Mona yg lagi koas, dia sudah mulai masuk ke kampus & sudah
banyak kegiatannya sampai kurang istirahat. Doakan dia tetap semangat dan
berhikmat jaga kesehatan.
Tinnong_Asisten Staff
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama minggu ini
Doakan untuk setiap langkah ke depan
Doakan kesehatanku dan keluarga
Gloria_Staff
Bersyukur atas penyertaan & perlindungan Tuhan buatku & keluargaku
Doakan untuk pekerjaan & kesehatan Orang Tua juga saudara-saudaraku
Doakan adikku yang bungsu Geri & Hikmah dalam persiapan daftar Universitas
semoga dilancarkan
Doakan pelayananku di JOY agar bisa menjadi berkat.

