Internasjonal Døvemisjon
“På den dag skal de døve høre bokens ord.” – Jesaja 29,18
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Ivrige og glade studenter på elevhjemmet i
Davao, Filippinene

Takk og bønn
• Be for forberedelsene til
konferansen i Egypt og
at mange medarbeidere kan komme!
• Takk for nødhjelpsgaver
til døve i Burma! Be fortsatt for land og folk.
• Be for våre byggeprosjekt i Uganda og
Burma.
• Takk for forbønn for styreleder Heidi Woll. Kreftene kommer tilbake.

jære familie og venner!
Dagene løper litt for raskt av
gårde! Det er blitt lenge siden storstormen Nargis raste over Burma.
Så mye har skjedd i mellomtiden.
Mens Olympiaden i Beijing er i full
sving, forbereder vi vår egen storsamling i Egypt. Løperen på idrettsbanen blir omtalt i Bibelen.
Han setter alt inn på å vinne. Det
må vi også gjøre i vårt arbeid for
Herren! Vår pris er så mye mer
verdt, den har evighetsverdi! På
konferansen i Egypt håper vi å
oppmuntre hverandre i dette troens løp. Takk til hver og en som
ber! Enda er det detaljer som skal
på plass før vi er helt klare til å ta
imot deltagerne i Egypt. En stor
takk til dere ”vår heiagjeng” for
bønn og hjertelag!
Medarbeidere til konferansen

Vi ønsker at så mange medarbeidere som mulig blir med oss til
Egypt. Reisene for våre folk i den
tredje verden kan vi dessverre ikke
ta på oss med mindre det er øremerkede gaver til det. Det er ikke
for sent å hjelpe med små eller
større gaver. Merk gaven: ”Medarbeidere til konferansen”.
Burma/Myanmar

Hver søndag etter gudstjenesten i hovedstaden
Yangon ble ris, poteter og salt likelig fordelt..

Hjertelig takk for over kr 40 000
som våre norske givere sendte inn
til nødhjelp! Femten døve familier i
Yangon fikk reparert eller gjenoppbygd sine enkle hjem. Omkring
180 døve fikk utdelt mat og proviant i en periode inntil prisene stabiliserte seg. Fra døvesenteret ble det
delt ut klær, tabletter til å rense
drikkevann, myggringer og medisiner. Mange hadde fått oppleve
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Guds beskyttelse på forunderlig vis
og døve viste en imponerende positiv holdning til strabasene. Det ble
også nok til større reparasjoner
som må gjøres i godt vær .
DMIs døveskole i Kalay, nordvest i landet, slapp unna stormen.
Med et nytt skoleåret kom flere
elever, så skolebygget må utvides.
Det er også planer om et jordbruks
prosjekt som kan gjøre skolen mer
selvforsynt. Gaver til dette merkes:
”Døveskole, Burma”
Elevhjem godkjent som skole

Myndighetene
har
godkjent
elevhjemmet i Davao, Filippinene
også som skole! Norske givere
dekket mesteparten av utgiftene
når dette ble bygd for fire år siden.
Da huset det 85 elever. Nå bor det
115 elever her! Det er blitt DMIs
største skolekompleks med tre
forskjellige skoletilbud for døve.
Her syder det av liv og plassen var
blitt for liten! Men bestyrer, Joshua
Asuela, viste råd! For å få bygd
noen flere rom raskt, betalte han
med egen lønn. Slik kan det gjøres
når nøden er stor og hjertelaget
likedan!
Stort byggeprosjekt i Uganda

Uganda må ha verdensrekord i antall døvemenigheter med over 60 i
hele landet. Alle er opprettet av
DMIs evangelister. Der Bibelskolen
i Kampala holder til, er det også en
stor og aktiv døvemenighet. Alt
drives i primitive bygg. Bibelskolen
betjener hele Øst-Afrika. Hit
kommer døve utenlands studenter
som kjenner Guds kall til tjeneste.
Dette er en viktig misjonsstrategisk
plass og endelig skal det bygges
både kirke og skole, i tillegg noen
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Spesielt bønneemne:
Pongsak, en av våre medarbeidere
i Thailand står i en vanskelig
situasjon. Vennligst be for han!
Se mer info på den engelske
hjemmesiden.

enkle kirkebygg andre steder i landet. Vi skal få hjelp av en gruppe
fra USA til selve byggingen. Alt er
beregnet til å koste en million kroner. Vi håper på hjelp fra våre giverland med innsamlingen. Frivillige bygningsfolk er også velkomne
til Uganda for kortere eller lengre
opphold. Er du interessert, ta gjerne kontakt med oss via e-post. Gaver til dette merkes: ”Byggeprosjekt, Uganda”.

(se detaljer i ytterste kolonne).
Årets DMI dag arrangeres den
18.okt i Bergen. Mer info i neste
brev.

Norgesopphold og DMI dag

Den 28.juli ble vårt tredje barnebarn født, en sønn til David og
Ruthie, en bror til Noelle. Enda en
gave til oss fra Herren.

Vi planlegger å være i Norge i oktober. Lill håper å bli noe lenger.
Hun og døvepastor Rod Chapman
reiser til Stavanger den 9.okt, så til
Bergen 15- 19okt. Vi blir tilgjengelige for samlinger i Osloregionen
fram mot slutten av oktober. Siden
arbeider, ber vi interesserte ta kontakt med Borgar Jølstad eller Lill

Sorg og glede vandrer til hope..

Lills kjære og nære kusine, Ingunn,
gikk hjem til Gud i juli etter et
langt liv med MS. Vi vil gjerne få
takke for gavene til døvearbeidet
som ble gitt ved Ingunns begravelse!

Hjertelig takk til våre givere, for
misjonsgaver, bønn og omtanke!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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