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Kjære familie og venner!

Bønneemner





Takk for huset i Burma! Be for Paliens mor!
Be for arbeiderne i Asia og Afrika! Takk for englevakt!
Be om flere faddere!
Be om nyrekruttering!

Snart skal vi feire påske og minnes at fredsfyrsten Jesus Kristus ga sitt liv for våre
synders skyld. I tilflukt til Ham kan vi finne fred med Gud og hjelp i samlivet med
hverandre. Takk forat dere med gaver og forbønn gjør det mulig også for døve
mennesker å “høre” denne frigjørende sannhet!

“Drømmestedet”
Takken går til Gud som igjen har gjort det umulige mulig! Vår anonyme giver har
gitt mer enn hele den resterende sum som skulle til for å kjøpe menighets-huset i
Yangon i Burma. Det er nok også til de nødvendige reparasjoner!
Midt i gleden har pastor Paliens mor, en trofast forbeder, fått kreft og kanskje kort
tid igjen å leve.

Sør Korea
Den 23.mars feiret “Drivhus”-kirken som noen kanskje
husker, jubileum med to misjonær innvielser. Dagen etter
var det misjonsseminar for våre døve pastorer. Vi fikk vite
at det er 16500 språk grupper i verden som ennå ikke er
nådd med evangeliet! Deriblant regnes døve. Be om nyrekkrutering av unge til tjenesten!

Med ny hatt og ny dukke
i gave fra skole i utlandet.

Afrika-besøk
Takk for forbønn for denne reisen! Vi ble i sannhet bønnhørt! Neville fikk
reisefølge o to uker av DMI misjonær Liebrandt i Thailand som tok video. Helt på
tampen av det månedlange oppholdet kom også vår kasserer i Norge, Pablo Sbertoli
og Birger Johnsen, begge fra Stiftelsen Signo. Den siste natten i Nairobi overnattet
Neville i leiligheten til Gloria, vår filippinske misjonær, og hennes mann. De fikk i
sannhet englevakt da røvere ransaket hele leilighets blokka. De kom så langt at de
slo istykker ruta for å komme seg inn i leiligheten. Da plutselig ble alt stille.
Røverne forsvant. Neville sendte en SMS melding og spurte: “Var det noen som
ba?” Ingen ble drept eller skadet, men mange fikk frastjålet alt de hadde som var av
verdi. De to kristne familiene i blokka slapp unna! Dette skjedde natt til 1.mars.

Afrika, vår største arbeidsmark
Ikke noe sted finner vi slik hunger etter Guds Ord som blant døve i Afrika.
Avstandene er enorme, fattigdommen stor, og AIDs rammer uttallige, også døve.

Uganda
Da Neville kom i februar, var 23 døve mennesker klar til dåp! I Uganda har det
skjedd en enestående vekst. Den største døve menigheten i Kampala har over 140
medlemmer. I landet forøvrig er det nå 23 døvemenigheter og prekenplasser. I
tillegg kommer Bibelskolen. Bygningen ble kjøpt med gaver fra Norge for noen år
tilbake. Den huser i tillegg til klasserom, kontorer og spisesal også rom for video
produksjon, som er et uvurdrlig redskap. Fra dette hovedkvarteret i Kampala ledes
arbeidet i Uganda, Rwanda og Burundi av pastor David Bulime

Velsignet Påske!
"... det er en Gud og en mellom mann mellom Gud og mennesker mennesket
Kristus Jesus, som ga seg selv som en løsepenge for oss alle." 1.Tim.2,5

Tanzania
For noen år tilbake ble det arrangert en leir i Tanzania. De som ble omvendt da,
danner nå kjernen i døvemenigheten i Dar Es Salam. Den teller nå ca.45-50
medlemmer. Vår døve misjonær fra Kenya, Daniel Njihia, gjør et godt arbeid. Tre
ungdommer får opplæring som evangelister og håper å reise til Bibelskolen. Mange
døve rundt om i landet ber oss komme, så dørene for å spre evangeliet er vid åpne!
Daniel hadde malaria feber da Neville kom. Be for hans familie at det kan ordne
seg med skolegang, så de kan bo sammen i Tanzania.

Kenya
Døvemenigheten i Nairobi er fyllt til trengsel. Hver dag i uka drives Bibelstudium.
Josephat, pastoren , holder også møter på en døveskole i nærheten. Han er nå
koordinator for arbeidet i Kenya. En gruppe troende døve i Ikuni, har egen tomt og
samler inn penger til kirke bygg!
Gloria har opprettet en skole for døve barn i Oyugis, 7 timer unna. Skolen er
allerede fyllt til trengsel med døve barn, noen forlatte og andre fra hjem som er
rammet av AIDs. Staben består av 3 døve lærere og en døv husmor. En av lærerne,
Robert, er også leder for døvemenigheten i Oyugis. Her er nok av bønneemner! Og
mange flere faddere trengs!
Hjertelig takk til dere som allerede er engasjert!
Vennlig hilsen Neville og Lill

