Stiftelsen Kristent Arbeid Blant Døve - I samarbeid med DMI
Juni 2003
Kjære familie og venner!
Vi tar opp tråden fra forrige nyhetsbrev hvor vi fortalte litt ifra Sør Korea hvor
arbeidet fikk sin begynnelse.

Lill sammen med fru Lee
På bildet ser dere Lill sammen med den kvinnen som Gud i det skjulte brukte til å
fremme dette forunderlige misjonsarbeidet. Under Korea-krigen (1950-53) flyktet
hun og mannen fra krigssonen med sine tre små barn. Barna døde underveis og
moren mistet fullstendig livsmotet. Hun og mannen var begge gode troende
mennesker. Omsider kom fru Lee til krefter igjen. Gud ga dem fem nye barn, tre
var døve. Hverken mor eller far kunne tegnspråk (hvilket ikke er uvanlig rundt om i
verden). Men i dette lå det en stor byrde, ikke minst for fru Lee. Hun ba: “Gud send
noen som kan fortelle barna mine om Jesus!” Det gikk mange år. Omsider var det
en student i Australia som begynte å støtte en av de døve barna hennes via
fjerndopsjon. Denne studenten var Neville da han var 25 år gammel og Doo Hyong
7 år. Inntil nylig visste ikke engang Doo Hyong hele familiens historie, særlig det
som skjedde under krigen. Det var ingen til å tolke for han når moren fortalte fra
“gamledager”.

Bønneemner





Takk for samarbeidspartnerne våre, Signo og Frikirken!
Takk for våre givere og deres forbønn!
Be for byggeprosjektet på Filippinene.
Be for pastor Palien i Burma som mistet sin mor



Be om ny kasserer for KABD fra august 2003

Like etterat vi kom til Korea i 1978, oppsporet fru Lee oss. Hun hadde allerede
arrangert med møteplass i metodistkirken de hørte til i. Her fikk Neville holde de
første samlingene med fire døve ungdommer, to av dem var fru Lees egne barn.
Idag er sønnen, Doo Hyong, pastor i Kangwha døvemenighet. Sammen med sin
japanske kone, Kumiko, sto de for jubileeumsfeiringen i mars. I mai måned fikk de
Norgesbesøk av styremedlem og ansvarlig for vårt fjernadopsjonsprogram Marit
Aares Aamodt sammen med sin mann og pastor Martin Lillevold med sin kone fra
Sarpsborg Frikirke.
En kvinnes bønn, brukte Gud til å fremme en misjonsbevegelse som nå når døve
mennesker i 12 land! Det nytter å be! Jesu ord er sanne:“Be og dere skal få!” La oss
fortsette hennes eksempel i bønn og arbeid.

Første Pinsedag 2003
Fortsettelsen av Kristent Arbeid Blant Døve kjenner dere som har fulgt oss. Det er
en samling av medarbeidere og støttespillere fra ulike land, kulturer og bakgrunner,
et mangfold som minner om pinsedag. Det er en felleskristelig samling for å nå en
glemt folkegruppe. Uten våre trofaste medarbeider og dere våre trofaste givere ville
arbeidet vært umulig. Siden KABD ble en stiftelse ifjor, har Gud gitt oss i tillegg
viktige samarbeidspartnere i Norge, først med Signo, tidligere Hjemmet for døve,
og nå sist med Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Undertegnelsen av sistnevnte
avtale skjedde i Fredrikstad Frikirke første Pinsedag. Dette er første gang i vår
sammenheng at et kirkesamfunn gir sin anerkjennelse av viktigheten av misjon
blant døve. De har lovet en årlig gave på 200000kr hvert år i tre år fremover. Disse
to avtaler bidrar med hjelp vi til nå ikke har hatt i form av ekspertise og mer
forutsigbar økonomi. Noe vi så absolutt trenger og takker for.

Takk for private gaver!

Døve barn i Davao

De siste månedene har vi opplevet stor nedgang i gaveinntektene. Vi ønsker derfor
å takke spesielt våre kjære trofaste givere! Dere bærer de tyngste økonomiske løft
for døvearbeidet. Uten disse gavene og de bønnene som følger med vil KABD ikke
kunne fortsette sin virksomhet. Deres trofaste gaver muliggjør tjenesten og de
mange skrikende behov. Døve i Asia og Afrika takker Gud for dere! Mest av alt
fordi de har fått lære Gud å kjenne og funnet mening med livet. Uten deres hjelp
ville mange være uten mat, uten skolegang og fremtid. Takk forat dere vil følge
med oss på veien videre og følge fru Lees eksempel i bønn og arbeid: “Be, så skal
dere få!”

Bygging på Filippinene.
Bygging av nytt elevhjem i Davao kan omsider påbegynnes. Husk å be for elever,
stab, byggekomite, og også finansene for bygget som blir mer enn først planlagt!
Vennlig hilsen Neville og Lill

