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

Gledelig Jul
og
Godt Nytt År!

Julehilsen fra Neville og Lill med familie

Takk og bønn
• Takk for enestående framdrift i Burundi og Kongo!
• Takk for dåp av 11 i Kongo!
• Be for DMIs teamledere i
de forskjellige land
• Be for døveskolen i Kenya
og den ‘nye begynnelsen’
• Be for DMIs arbeid i 19
land, med 110 arbeidere,
for kirker, skoler og prosjekt

Fabien med sitt team i Burundi:

K

jære familie og venner!
Forleden dag ble jeg bedt om
å fortelle om en av årets velsignelser. Det var ikke så lett å velge
blant de gode minnene. Til slutt
valgte jeg å fortelle om samhold og
teamarbeid. Neville og jeg har nå
fått jobbe i team i over 30
år…Fremdeles undres jeg over
Guds ledelse! Vi kom fra verdens
to ytterkanter og fikk en livsoppgave langt større enn vi noensinne
hadde drømt om! Når jeg ser tilbake er det med dyp takk til Gud for
tjenesten og det liv Gud har gitt
oss. Vår bønn er at vi kan få fortsette i team enda en stund for døve
arbeidets sak.
Teamarbeid

Tilpassing, overbærenhet, omsorg
og ny giv er stikkord på noe av det
som kreves i et godt teamarbeid.
Gud har gitt oss mange flotte medarbeidere, pr. i dag teller de over
100 mennesker. Noen av våre beste medarbeidere er ektefolk som
jobber side om side. Pastorer og
gavene. På skolene er det viktig
med et godt samarbeid mellom
lærere og ledelse. Der det er godt
samhold, indre forståelse, felles
visjon og gjensidig respekt, der får
Guds rike fremgang. Der møter vi
glade tilfredse medarbeidere. Det
er fantastisk å se hvordan gode relasjoner også skaper ny fremtid over
landegrensene. Når det motsatte
skjer, åpnes det for et ofte tragisk
utkomme, med brutte relasjoner,
og nederlag. Nå ved årets slutt og
begynnelsen til et nytt år ber vi
Gud hjelpe hver og en, både blant
dere våre kjære lesere og vi i DMI,
at vi lever godt med Gud og med
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hverandre så Guds kjærlighet gjenspeiles iblant oss.
Syria

Arbeidet i Syria er sterkt preget av
et godt samarbeid. Nedal og Fadi,
er to hørende ledere som går foran
med gode eksempler på ydmykhet,
åpenhet og forståelse. Samlingene i
Damaskus er fordoblet i løpet av
det siste året og døve trenes opp til
å bli ledere. En tanke som er ganske ny for døve der i landet.
Skolen i Oyugis, Kenya

Her har det vært mye vanskelig.
Neville har besøkt skolen to ganger
dette året. Endelig ser det ut til at
vi kan se frem til en ‘ny begynnelse’ med vår hørende lærer,
Wesley, som leder. Gloria fra Filippinene, som grunnla skolen, er
reist hjem. Wesley er en kjekk ung
mann med omsorg for elever og
døve medarbeidere. Be for han og
hans team som i det nye året vil ta
hånd om skolen i nye omgivelser.
Burundi

Fra Nevilles reiser i Afrika, står
Burundi fram som et skinnende
eksempel på teamarbeid og framdrift. Alle er døve inkludert Fabien
som er øverste leder. Charles har
ansvar for det kirkelige arbeidet.
De har fem døvemenigheter og
planlegger fire til så snart de får
mer folk til oppgavene. De driver
en Bibelskole og to sysselsettingsprosjekt. De har sendt team til
Kongo hvor det nylig var dåp av 11
døve. Der har de to døvemenigheter og de har startet en barneskole. Mye av dette er skjedd etter
oppmuntring fra konferansen i
Uganda i 2005!
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Send innmelding snarest!
Gå ikke glipp av en storsamling av de
sjeldne. Hørende er også velkomne!

En annerledes gave

Årets Afrika-reise

I vesten hvor mange av oss har det
meste, har folk funnet opp andre
måter å gi gaver på. DMI har fått
være mottaker av slike alternative
gaver ved forskjellige anledninger;
bursdager, begravelser, ja til og
med julegaver. Vi ønsker gjerne å
anbefale denne ideen på det varmeste! Det blir til stor hjelp for
døvearbeidet og for mennesker
som har langt mindre enn vi selv og
for dem som ingenting har! Ønsker
noen å ha et bestemt prosjekt, så er
det også velkomment. Ønskes bilder til en plakat eller til innbydelser/kort, så bare ta kontakt! Senest
var det en dobbel 70 års dag som
ble feiret og innbrakte kr 40 000 til
DMI. Hjertelig takk!!!

Ved reisens slutt den 19.des, har
Neville etter 6 uker rukket over 8
land i Midt Østen og Afrika. Hjertelig takk for forbønn! En krevende
tur, men alt har gått bra til nå.
Uganda er siste stopp. Der blir det
bl.a. skoleavslutning ved Bibelskolen. For mange døve er det en
drøm som går i oppfyllese. Ved
hjemkomst venter det dem spennende teamarbeid for å spre evangeliet videre blant døve i Øst Afrika.

En spesiell takk til Gud

for en stor testamentarisk gave etter Paula Marie Steinnes på kr
363180 som vi har fått til skoler på
Filippinene.

Takk!

Hjertelig takk for året som er gått!
Takk til alle som har fulgt arbeidet
med gaver og forbønn! Takk også
for trofaste fadder-gaver til fjernadopsjon! Gud velsigne hver og en!
Vennlig hilsen Neville og Lill
PS.: Til dere som kjenner familien: Mormor
ferier julen i Norge, mens resten av oss er i
Australia. Takk for omsorgen for oss alle!
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