
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 Easter JOY pada 22 April
mendatang
Doakan untuk proses pelatihan pekerja baru
Doakan untuk pengurusan administrasi JOY
Fondation
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
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Bersyukur buat napas hidup dan berkat Tuhan sepanjang hidupku
Doakan buat kesembuhan sahabatku dari penyakit liver dan infeksi usus biar Tuhan
beri kekuatan dan pulihkan dia
Doakan buat relasi dengan Tuhan selalu intim dan selalu taat
Doakan semangat dalam skripsi dan dilancarkan
Doakan kesehatan keluarga, doakan mereka selalu hidup damai 
Doakan pekerjaan orangtua dan kakak menjadi berkat

Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya
Doaka untuk kesehatanku karena sering sakit kepala semoga Tuhan pulihkan 
Doakan untuk pekerjaan dan studi saya tetap lancar 
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orangtua 
Doakan untuk studi adik-adik saya tetap lancar
Doakan untuk persiapan pelayanan saya di Joy Easter nanti agar pelayanan berjalan
lancar
Doakan relasi saya dengan orang orang di sekitar saya dan relasi dengan Tuhan
semakin dekat

Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sampai saat ini
Doakan untuk kesehatan dan pekerjaan orangtua diberkati dan jadi berkat 
Doakan relasiku dengan Tuhan biar lebih dekat lagi dan terus berjuang menjalankan
komitmen
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Bersyukur untuk kebaikan dan berkat Tuhan sampai hari ini
Doakan keluarga di Lampung agar selalu sehat dan diberikan rejeki yang secukupnya
Doakan agar studiku 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 

Bersyukur masih diberi Tuhan berkat dan rahmat sampai sekarang
Doakan untuk keluarga semoga semuanya sehat sehat, dilancarkan rejekinya dan
dijauhkan dari marabahaya
Doakan agar studiku lancar lancar tanpa hambatan
Doakan agar relasiku dengan Tuhan semakin dekat lagi

Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena diberi kesehatan, hikmat dan perlindungan
setiap hari.
Doakan untuk keluarga sehat selalu.
Doakan perkuliahan supaya diberikan kelancaran selalu.
Doakan untuk selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus, selalu setia sama Tuhan Yesus.
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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 dalam proses pembuatan bahan CG
Doakan kebutuhan SDM untuk proses pelayanan
Doakan proses pengenalan teman-teman baru

CMD

Doakan persiapan pelatihan periode berikutnya
Doakan proses pelatihan staff baru akan berlangsung bulan ini

HRD
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Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan kebutuhan uang kuliahku agar dicukupkan
Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Doakan kondisi mamaku sedang dalam pemulihan dari sakit agar cepat sembuh
Doakan pekerjaan orangtuaku agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga

Bersyukur atas berkat penyertaan tuhan sepanjang minggu ini
Doakan untuk setiap rencana dan harapanku setelah selesai kuliah biar Tuhan sertai
terus
Doakan buat anak-anak CG biar bisa tetap semangat ikut Cellgroup, online maupun
offline
Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orangtua, agar tuhan selalu menyertai
mereka
Doakan agar tetap berhikmat menjaga diri di tengah pandemi, dan semoga setiap
orang dapat berhikmat dalam keadaan yang belum stabil
Doakan untuk relasiku dengan Tuhan agar semakin intim dan tidak menjadi batu
sandungan untuk diriku dan orang di sekitarku

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 bisa mencari topik untuk skripsiku sesuai dengan kemampuanku 
Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama  lebih baik lagi
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Doakan aku benar-benar pulih dari Covid dan penyakit Lupusku aman
Doakan orangtua dalam masa tua agar terus hidup dalam iman
Doakan untuk hikmat dalam pelayanan

Bersyukur buat setiap kasih Tuhan sepanjang minggu ini
Doakan agar diberikan hikmat dalam melayani dan pengambilan keputusan
Doakan agar terus berjuang untuk menjaga kesehatan

Bersyukur dianugerahkan kesehatan dan kecukupan
Doakan untuk hikmat dalam mengatur waktu dan keuangan
Doakan untuk hikmat melayani teman-teman JOYers
Doakan untuk relasi dengan Tuhan Yesus dan sesama
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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

Management

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

Media
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Bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam seminggu ini
Doakan hikmat dalam pelayanan
Doakan aku berhikmat jaga kesehatan karena sedang sakit
Doakan semua keluarga selalu sehat

Bersyukur Tuhan masih kasih napas hidup sampai hari ini
Bersyukur kakak & adikku sudah negative dari COVID
Doakan pemulihan kaki papaku abis jatuh dari motor
Doakan kakakku Tian yang lagi cari pekerjaan semoga bisa dapatyang terbaik
Doakan adikku yang terakhir persiapan ujian sekolah & ujian masuk
universitas
Doakan pelayananku di JOY agar jadi berkat

Bersyukur untuk berkat Tuhan sampai saat ini
Doakan buat kesehatan orang tua dan kakakku
Doakn juga buat kesehatanku

Bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu ini
Doakan untuk kesehatan orang tua dan adikku
Doakan relasi dengan orang tua
Doakan adikku yang sebentar lagi lulus SMA, untuk persiapan kuliahnya dan
lainnya
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