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“På den dag skal de døve høre bokens ord.” – Jesaja 29,18  April 2007 

jære familie og venner! 
Vi har nylig feiret påske og 

kjenner gleden over at Jesus lever! 
Det er opplevelsen av Hans nær-
vær som gir livet mening og mål. 
Uttalige døve i de 19 land vi er 
engasjert i, vil si det samme… Og 
så er det Herrens ledelse inn gjen-
nom de åpne dørene som gjør ar-
beidet ekstra spennende. 

Nytt arbeid i Syria 
Gjennom folk i Norge ble vi anbe-
falt å kontakte Nedal og Fadi, to 
hørende karer med hjerte for døve. 
Møtet med de to skjedde i desem-
ber i fjor. Fra Damaskus har arbei-
det deres med å danne små kristne 
samlinger spredt seg til andre deler 
av landet. Det er ingen liten be-
folkningsgruppe de prøver å være 
til oppmuntring for,  ca. 900 000 
døve i landet! Vi sender et beskje-
dent beløp hver måned, men de vil 
trenge langt mer om arbeidet fort-
setter å spre seg. Vil du være med 
å be om nettopp det?! 

Colombia 
At vi kom til å være engasjert i 
Midt-Østen og samtidig i Sør-
Amerika, går langt over vår fors-
tand! Men begge steder møter vi 
åpne dører. Colombia er enda et 
land med nye utfordringer for oss!  

Filippinene 
Fadderne våre vil glede seg over at 
tre leirer arrangeres for  døve ele-
ver i april. Medhjelpere fra USA og  
Australia er på plass, bl.a. pastor 
Rod. Elevene stortrives! Det er 
årets høydepunkt, særlig for eleve-
ne som gjennomlevde tyfonene!   

Kina 
DMI har nå fått offisiell registrering 
hos myndighetene. Det gjør arbei-

det noe enklere, skjønt vi må omgi 
oss med omhu og forsiktig frem-
treden. Det hele startet med at 
misjonær Choi (døv) fra Korea flyt-
tet fra Taiwan til Yunnan i Kina og 
ble massør sammen med noen ki-
nesiske døve yrkesfeller. Massasje-
klinikken deres ble begynnelsen til 
et voksende døvearbeid. Nå teller 
de over 80 døve mennesker som er 
kommet til tro. De får ikke plass i 
klinikken lenger. De har delt seg i 
4 grupper rundt om i distriktet og 
planlegger nye plasser. Vårt beste 
sysselsettingsprosjekt i området er 
en ostekake kafé som er blitt veldig 
populær blant turistene i Dali. 
Kanskje en av våre norske lesere 
har vært innom her på sin reise i 
Kina? Et spennende land og folk! 

”Engelen” 

Kjenner du noen som heter Enge-
len? På bildet spiser hun fisk og er 
et ganske ordinært menneske. Men 
blant døve i Yunnan provinsen i 
Kina har hun betydd spesielt mye. 
Hun er hørende og datter av et 
døvt ektepar. Hun fikk lede foreld-
rene sine til tro og livet deres  ble 
forvandlet. Det samme skjedde 
med en døv tante. De er blitt vel-
dig involvert i DMIs arbeid. Enge-
len har vakker sangstemme, er dyk-
tig i tegnspråk, snakker flytende 
engelsk og er en  fantastisk tolk. 
Men det viktigste er at hun har en 
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Bønneemner 

• Takk for midler til  gjenopp-
bygging på Filippinene og 
midler til leirene! 

• Be for nytt arbeid i Syria og 
Colombia. 

• Takk for to store utrolig be-
timelige gaver på tils. 200 
000kr! 

• Takk og bønn for 3 leirer på 
Filippinene m/tils. 400 unge 
deltakere! 

Døvegruppe i  Damaskus. 

 
Velkommen til DMI dag 2007 
Tid: lørdag12.mai kl.11 – 16 
Sted: FriCafé, Tollbodgaten 64,  
        Kristiansand. 
Tolk tilgjengelig hele dagen. 
Si ifra til Eva tlf/sms 99 45 74 64 om du 
kommer og om du ønsker overnatting. 



tjeners store hjerte og et vinnende 
smil - en sann Jesu disippel i DMIs 
sammenheng i Yunnan.  

Australia 
DMIs menighet i Melbourne hvor 
Rod er pastor, har sendt avgårde 
sin første døve misjonær. David 
deltok på Døves Olympiade og 
håper å bruke sport som innfalls-
vinkel til kontakt. Han er forlovet 
med døve Kay som er kinesisk.  

Øst og vest møtes 
DMI blir mer og mer ”et forente 
nasjoner”. Husk tegnspråk er for-
skjellig fra land til land, men troen 
på Jesus Kristus forener oss. Til 
tross for språkbarrierer, landegren-
ser og ulike kulturer står døve og 
hørende, unge og gamle sammen 
om oppgavene. Kjærligheten over-
vinner alt… 
 
Velkommen til å høre mer  
Spalteplassen er for liten til å for-
telle om alt det som skjer i DMIs 
sammenheng. Fra 10.mai til 3.juni 

er vi klar for enda en reise rundt 
omkring i Norge. Vedlagt følger 
møteplanen. Er det en forening, 
privatpersoner eller grupper som 
ønsker et besøk på ”ledige” dager, 
så vennligst ta kontakt med Eva. Se 
hennes kontaktnummer til venstre.  

Internasjonal døvekonferanse 
Ta kontakt så snart som mulig om 
du har lyst til å reise til Egypt 1-5 
okt 2008. Da sender vi deg brosjy-
re med informasjon. 

Takk! 
Takk til alle som ber og som gir! Vi 
takker  Herren for at han muliggjør 
oppgavene! Vi merker hans forun-
derlige ledelse, og påtagelige  om-
sorg! Mammas besøk har vært til 
glede for henne og for oss. Den 30.  
april reiser hun og jeg til Norge - 
Ian og Neville litt etterpå. De lan-
der den 9.mai. På gjensyn! 

 
Vennlig hilsen Neville og Lill 
 

 

I samarbeid med 
DEAF MINISTR IES  
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DMI Norway: 
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