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

K
Den opprinnelige bygningen ved døveskolen
i Kalay. Den huser soverom, et klasserom og
rektors leilighet. Utvidelser trengs til flere
klasserom og mer sengeplass.

Takk og bønn
Be for alt DMIs arbeid på de
5 kontinent, for nok
inntekter til drift og
lønninger .
Be om ny
kontormedarbeider i Norge.
Takk for Guds trofasthet
gjennom 30 år! Be for
jubileumsgudstjenesten i
Fredikstad den 4.okt.
Takk for Ugandaprosjektet,
at kirken er blitt innviet! Be
for neste etappe, Bibelskolebygget.
Mer info om Uganda i neste brev.
Bruk prosjektkonto til alle prosjekt.

jære familie og venner!
Neville har nettopp kommet
hjem fra en av sine mange reiser
dette året. Med et voksende
engasjement som strekker seg
rundt kloden, så rekker vi ikke alle
land i løpet av et års tid. Vi har
mange dyktige ledere som setter
stor pris på direkte kontakt. For
døve er øyekontakt enda viktigere
enn for hørende. Ansiktsuttrykk er
også en del av tegnspråket. I dette
brevet får dere høre siste nytt fra
de landene som nylig har fått
besøk. Flere steder trenger
utvidelser og reparasjoner. Om
noen ønkser å hjelpe med det,
vennligst merk gaven og send til
prosjektkonto.
Myanmar/Burma

I den delen av Burma som vi
arbeider i, har livet forlengst vendt
tilbake i sitt vanlige gjenge etter
stormene ifjor. Naing Naing Kyaw
(uttales Nai Nai
Jo),
er blitt
ferdig med sine
studier
på
Bibelskolen og
er klar til å jobbe
for DMI når vi får midler til å
ansette han. Han arbeider på
døvekolen i Yangon, men gjør mye
frivillig
innsats
for
DMI.
Døvemenigheten i Yangon er godt
besøkt. På døveskolen i Kalay er
det blitt for trangt om plassen. Se
bildet! Nå med 18 elever pluss
stab trengs nye utvidelser til ca. kr
270 000. Merk gaven: ”Døveskole,
Burma” og bruk prosjektkonto:1202 22 18407.
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Utifra Kalay har rektor og en døv
lærer begynt samlinger med
analfabete døve i landsbyen Bing
Do U. Døve her har aldri gått på
skole. Først trodde vi det var 48
døve der, men nå viser det seg å
være 58 døve! Et spennende
prosjekt! To broer på veien dit er
ødelagt. Eneste måte å komme seg
fram på er på motorsykkel. Idag
fikk jeg melding om at noen vil
hjelpe oss med kjøp av nettopp det!
Thailand

I Chiang Mai er det store
forandringer på gang. I mange år
har vi leiet et stort sted til all vår
virksomhet: barnehage, mediavirksomhet, hjelp til selvhjelp
prosjekt, døvemenighet, bestyrerleilighet m.m. Stedet skal selges til
høy pris, så vi er nødt til å flytte. Vi
er blitt bønnhørt og har funnet et
mye rimeligere sted som ligger
nærmere byen. Men mye
renovasjon må til før innflytting i
oktober. Vi håper at et team kan
komme og hjelpe med det. Skriv til
oss om det er noe for deg?
Filippinene

DMI Negros feiret sitt 5 års
jubilem da Neville var der. Albert
Mercado og hans koreanske kone
Min Shim Kim, begge døve, leder
arbeidet i Bacalod. På 5 år har de
etablert 10 døvemenigheter, en
Bibelskole og 2 elevhjem så døve
kan få skolegang. Det er et ektepar
med masse driv og pågangsmot
tiltross for vanskelig økonomi. De
har en fin flokk med lærere og
medhjelpere rundt seg. De har lært
opp egne medarbeidere som
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betjener menighetene i byene og
øyene omkring.
Det store bygget i Davao,
er blitt for lite! Nå leier de nabotomta til midlertidig kjøkken og
matsal. Etterat Neville hadde vært
der, kom en stormvind og rev
istykker markisa som de brukte
som tak. Det blir nå reparert.
I Ligao må det gamle
stråtekt bygget som huset flere
klasserom skiftes ut med noe nytt.
Et nybygg vil koste ca. kr 270 000.
Merk gaven ”Bygg, Ligao” og bruk
konto 1202 22 18407.
Norgesbesøk

Vi er sent ute med å lage reiserute
denne gang. Vil sette stor pris på
om dere tar kontakt og ”bestiller
oss” til forskjellige samlinger!
Kontakt Lill eller styreleder Heidi
Woll. Se kontaktdetaljer i margen.
Lill blir fra 19.sept – 14.okt. Oppholdet til Neville, Ian og pastor
Rod Chapman blir kortere.Vi

forteller gjerne nytt fra DMI og
gleder oss til å høre fra dere! På
gjenhør!
30 års feiring i Norge 4.okt

Velkommen til gudstjeneste i
Fredrikstad Frikirke kl.11!
Neville, Rod m.fl.deltar. Lunsj kan
fås kjøpt, men husk påmelding til
den! Gi melding til Heidi Woll
dmi-norway@deafmin.org eller
til Else Hasselgård tel/sms
454 31 605.
Jubileumsgave

I dette jubileumsåret setter vi stor
pris på en ekstra gave til hjelp for
alle våre medarbeidere som i år må
klare seg med halv lønn. Merk den
”Jubileumsgave” og send den til
konto 7877 08 35983.
TAKK for interesse, omsorg,
bønn og misjons- og faddergaver!
Vennlig hilsen
Neville og Lill
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