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Bønneemner




Takk for året som er gått!
Be om Guds hjelp og ledelse for året som ligger foran.
Be om tilstrekkelig økonomi til det voksende arbeid.

Kjære familie og venner!
Denne julen med så mye uro i verden omkring oss, vil vi huske Kol.3,15: “La
Kristi fred råde i hjertene,… og vær takknemlige!”

Takk for arbeid!
Vi takker Gud for enda et år med krefter og helse, med travle men givende dager!
Takk for sist til de som jeg fikk treffe i Norge i oktober og til dere som la til rette
for misjonspresentasjoner denne gang! Vi takker for de mange døve i Asia og
Afrika som også dette året er blitt døpt til Kristus og mottatt et rikt og givende liv i
Ham. Mange har livssituasjoner ganske annerledes enn oss, så la oss omslutte dem i
våre bønner! I løpet av Nevilles reise til Afrika i november hadde han gleden av å
se 18 døve, barn og voksne bli døpt. La oss takke for døve og hørende ledere som
gir oppmuntring og veiledning! La oss takke for lærere og stab på skoler og
elevhjem! Vi takker for døvemenigheter og pastorer, for misjonærer fra forskjellige
land som arbeider side om side med våre lokale medarbeidere! La oss takke for
hjelp til selvhjelp prosjekt og for pågående byggeprosjekt! Og en spesiell takk til
våre styrer og råd!

Lill med mamma, Gerd

Takk for gaver!
Vår økonomi har helt ifra starten vært et spennende kapittel og er det fremdeles.
Ettersom arbeidet har vokst har denne delen ikke blitt noe lettere, men takken går
til Gud for at vi har kunnet holde på inntil i dag. En spesiell takk går til dere som
har fulgt oss med forbønn og gaver gjennom enda et år! Glem ikke å skrive navnet
og adressen din på tallongen -.

Takk for hjem og familie!
Vi takker Gud for de som står oss aller nærmest dag etter dag, for tålmod og hjelp,
for glede og liv som våre fire gutter gir oss!

Eriks “graduation”
Brent har fått fast jobb på universitetet der han studerte. Erik ble ferdig i år med
sine studier, mens David har ett år igjen. Ian blir ferdig til jul da skoleåret her
avsluttes. Han skal begynne på nytt tilrettelagt ettårig kurs. Erik og David har
funnet sine hjertens kjær og vi undres hvem som blir første par ut?
Den som har overrasket oss mest i år er mormor på 88 år. Lills mor, Gerd
Martinsen, har klart den lange reisen til Australia og håper på å bli i 3 måneder!
Gud har gitt henne ny giv til velsignelse og glede for alle.
En velsignet jul og et godt nytt år ønskes dere alle!
Vennlig hilsen Neville og Lill, Brent, Erik, David, Ian og mormor

