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GEREJA
1. Doakan Kebaktian Minggu, 27 Januari 2019
a. Kebaktian Umum 1 dan 2 dilayani : Ev. Stephanus Andri
b. Kebaktian Remaja dilayani : Pdt. Candra Wijaya
c. Kebaktian Sweety Kids. Doakan Guru - guru Sekolah Minggu Doakan
agar Tuhan urapi setiap pelayan (usher, padus, song leader, singer,
pemusik, audio, multi media). Doakan latihan padus dan singer.
Doakan agar jalannya ibadah berlangsung penuh hikmat.

GEREJA
1. Doakan Kebaktian Minggu, 27 Januari 2019
a. Kebaktian Umum 1 dan 2 dilayani : Ev. Stephanus Andri
b. Kebaktian Remaja dilayani : Pdt. Candra Wijaya
c. Kebaktian Sweety Kids. Doakan Guru - guru Sekolah Minggu Doakan
agar Tuhan urapi setiap pelayan (usher, padus, song leader, singer,
pemusik, audio, multi media). Doakan latihan padus dan singer.
Doakan agar jalannya ibadah berlangsung penuh hikmat.

2. Doakan untuk acara Gathering Alumni EE yang akan di selenggarakan
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4. Doakan untuk program bimbingan belajar yang akan dimulai dalam Div
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remaja, agar bukan hanya menolong anak2 untuk berprestasi di sekolah ,
tetapi juga agar dapat menjadi sarana penginjilan di Kompleks Taman
Rahayu.
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6. Doakan untuk Persekutuan Usinda GII Rahayu dan Holis hari Sabtu 26
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Januari 2019, doakan pembicara Pdt Santobi.
7. Doakan pergumulan jemaat bagi yang sakit maupun yang sedang bergumul

dengan usaha, keturunan , pekerjaan maupun keluarga.
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