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Kjære familie og venner!
De siste seks månedene er kanskje blitt de mest begivenhetsrik vi noen gang har
hatt og det merkes! Takk for forbønnen som vi så absolutt trenger! Neville er vel
hjemme fra en reise som skulle vart i sju uker, men som heldigvis ble bare seks.
Han hadde et uttall oppgaver: samtaler, Bibelundervisning, misjons-presentasjoner
og rådgivning, fra Burma i øst til USA i vest og så tilbake til Asia før hjemkomst til
Australia. Når han er bortreist har jeg , Lill, dobbelt opp å gjøre. Gud ga helse og
krefter på veien, men enda er det et stykke igjen før vi kan ta
en hvil. Be for oss!

En liten døv gutt i Burma
Noen av dere husker kanskje navnet på lederen vår i Burma,
Pa Lian. For en tid tilbake ba dere for moren hans som
dessverre døde. Han og konen venter sitt første barn, men før
de har fått sitt eget har de allerede tatt til seg et annet barn. På
en reise til hjemtraktene sine i staten Chin for å ordne med
gravsted til sin egen mor, møtte han en skrøpelig bestemor
med en 7 år gammel døv gutt. Moren og faren ble skilt da han
var bare 10 måneder. Begge foreldre forsvant, så det ble
bestemoren som tok seg av han. Med melka fra ei geit hun
hadde livberget hun seg selv og gutten. Nå visste hun ikke hvor mye lenger hun
kunne klare å ta hånd om han. Skulle hun dø var det ingen til å ta seg av han. Hun
bønnfalt Pa Lian om å ta Chan med seg hjem og slik ble det. Be om Guds
velsignelse over den lille familien!

Bibelundervising i 42°Celsius
I fire dager i slutten av april samlet døvemenigheten i Yangon seg til
Bibelundervisning. Ingen brydde seg om varmen annet enn de to besøkende,
Neville og Dewayne. Uten vifter ble de to gjennomvåte, mens døve sugde til seg av
åndelig føde.

Febe og Aslaug
Etter mange års virke på Immanuel Deaf Center som
disse to kvinnene fikk starte og drive ut ifra Febes
hjem, har de nå overgitt ansvaret til andre
medarbeidere. Vi vil få takke dem hjertelig for
innsatsen og be om Guds velsignelse og fortsatte
ledelse over livet! En hjertelig takk går også til Stiftelsen Signo som underholdt
Aslaug! Hun kom tilbake til Norge i mai og noen har kanskje allerede fått hilse på
henne….

Glade team og lykkelige leirdeltakere
Tre team har vært på Filippinene denne våren. Et team reiste for å gjøre praktisk
vedlikehold på døveskolen i Ligao, gi tannlege tjeneste og oppmuntre lærerstaben.
Et annet team sto for programmet på to leirer. Det siste teamet jobbet på
byggetomta i Davao fra morgen til kveld i tre uker. De malte, laget køyer og skap
av forskalingsmaterialer! En jobb som i seg selv ble et stort eksempel på flid og
møysomhet. Selv ble teamene så imponert over det de så av hengivenhet og
redelighet. Og barnas lykkelige smil og entusiasme vil de sent glemme!

Nybygget i Davao
Framdriften i Davao har gått langt raskere enn noen kunne tenke seg. Det ble ikke
nok tid til pengeinnsamlingen! Takket være et modig styre og mennesker med vilje
til å gi rentefrie lån, har vi nå begynt å betale tilbake 470 000kr. For dette beløpet
ble også et ekstra tilbygg mulig. Ønsker du å være med på nedbetalingen, vennligst
merk tallongen "Byggeprosjekt, Davao". Bygningsfolk som har vært og sett kunne
ikke få fullrost staben og det arbeid som er blitt utført. Åpningen av det nye
elevhjemmet blir i august.

Misjonsmøter og bryllup
I slutten av juni holder vi misjonsmøter i Japan. Deretter feirer vi David og Ruthies
bryllup i en liten kirke på Nojiri hvor hennes familie er misjonærer.
Tro, håp og kjærlighet,
størst blant dem er kjærligheten!
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Takk for forbønn og gaver som muliggjør vår tjeneste blant døve.
Vennlig hilsen Neville og Lill

