Internasjonal Døvemisjon
“På den dag skal de døve høre bokens ord.” – Jesaja 29,18

K

jære familie og venner!
I dag møtte jeg noen som sa,
”Nå er det lenge siden vi har fått
nyhetsbrev.” Tidligere var det en
annen som spurte hvordan det sto
til med Esther, lærerinnen i Burma
som ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke. Det er flott å få slike
kommentarer! Takk til dere som
leser brevene, husker på og ber for
arbeidet, for gaver og for omtanke!
Døveskolen i
Oyugis, Kenya

Juni 2006

med seg masse proviant og materiell til skolen. Et stort takkeemne
for alle! Like før de kom hadde de
et fryktelig uvær som tok med seg
bølgeblikks bygget med to klasserom. Det måtte snarest repareres
før gjestene kom. Pengene til mat
måtte brukes og resultatet ble et
langt bedre bygg. Da gjestene kom
betalte de for bygget og dermed
var det igjen penger til mat. Gud er
god! Be for barna, staben og videre
byggeplaner. Tomta vi har blir for
dyr å bygge på, så vi tenker nytt.
Motorsykler til Uganda

Bønneemner
• Takk for motorsykler til
Uganda!
• Be for døveskolen i
Kenya
• Beskyttelse og visdom
for Neville på reisen
• Helbred for Esther og
hjelp pkå skolen i Kalay

Neville er ute på reise igjen,
denne gangen i to måneder. Han
har nettopp hatt en måned med
informasjons- og innsamlingsmøter
i USA. Reiseruten derfra gikk via
London hvor han møtte en annen
kontakt og så bar det til Afrika.
Der blir han i en måned. Han skal
besøke Kenya, Uganda og Egypt,
muligens også Sudan og Jordan.
Husk å be mye for han denne gang,
ikke minst for en spesielt vanskelig
situasjon.
Kenya kristne døveskole

Skolen i Oyugis har nylig hatt besøk av 25 studenter og lærere fra
Baylor Universitetet i USA. Det er
andre år på rad at de kommer til
skolen og gir av sin ekspertise, har

Husker dere pastor Richard fra Lira
med sine 8 barn som vi skrev om i
forrige brev? Vi skrev om behovet
for motorsykler slik at evangelistene kunne komme seg rundt i disse
uveisomme områdene. Døve som
bor spredt omkring setter utrolig
pris på besøk. Nå blir det snart lettere for å utføre tjenesten! På en
grilldag hos Susan samlet døve i
Melbourne inn omkring 5000kr.
To personer i Norge har gitt nok til
to sykler, så dette blir 2 og en halv
sykkel til sammen. Hjertelig takk
for hjertelag og giverglede! Da er
vi halvveis; kanskje vi er i mål med
5 sykler innen neste brev.
Vi takker også for enda en stor
gave til Uganda fra Norge på 30
000 kr. Denne gaven blir kanskje
brukt til annet viktig arbeid der.

Kalay, Myanmar

For dere som mottar DMI Updates
(kan ordnes via den engelske
hjemmesiden) så har dere fått meldingen om Esther, den ene av våre
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to lærere på
skolen i Kalay.
Hun var ute i
en
trafikkulykke hvor
hun pådro seg
lever og lunge
skader og var
ikke ventet å
overleve. Hun
er nå på bedring, men situasjonen er fremdeles
alvorlig. Vennligst be både for
henne og for skolen som i disse
dager starter sitt andre skoleår med
langt flere elever.

Rod Chapman til Norge.
DMIs 8de utdanningsplass

Norsk kontakt hos DMI:
Epost: lill@deafmin.org
Norsk hjemmeside:
http://kabd.deafmin.org

Kristen døve samling i Egypt

Fra 23-26. juni arrangeres den aller
første kristne leir for døve i dette
landet! Neville og pastor Rod som
talte på den internasjonale konferansen blir med. Be for leiren og
takk Gud for denne enestående
anledning han har gitt oss i Egypt!

DMIs nye barnehage i Thailand
”My Sign” blir nå anbefalt på alle
sykehus i Chiang Mai til familier
som har døve barn. Den blir også
anbefalt av den offentlige døveskolen i byen. Planen er også å ha
tegnspråk kurs for foreldre og andrej interesserte. Husk alle faddere!
Merkgavendin:”Fjernadopsjon”!




Han blir sammen med oss en kort
tid i Norge for å presentere DMI.
Ellers håper Neville og jeg at årets
Norges tur kanskje kan blir noe
lengre enn før. Hvis dere ønsker
besøk i oktober , november eller
desember, så send oss en hilsen.
Med vennlig hilsen
Neville og Lill
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