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Maida fra Rwanda er en av dem som ﬁkk støQe for å delta konferansen i Norge.

Konferansen nærmer seg!
Av MaAhijs Terpstra

DMI Norge arrangerer den sjuende
internasjonale konferansene i Stavern
fra 12.-16. juni.
HiRl har vi fåQ 152 påmeldinger fra hele
verden, og det forventes fremdeles nye
påmeldinger >l konferansen. 20. mai
møtes alle frivillige foran konferansen i
Stavern. Vi har mange frivillige, men
DMI Norge ønsker fremdeles ﬂere
frivillige.
Les mer på side 3 om hvordan man kan
delta og hjelpe. I deQe nummeret
skriver vi også om helgen i Ål eQer
konferansen. Den heter «Norge i et
nøQeskall», fra 16. juni >l 19. juni.
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Kort nyhetene
Av MaAhijs Terpstra

HasPngs far som saA i fengsel, er fri!
I Ror sommer skrev vi om at HasPngs
Chailingwe som ikke kunne huske sin
far Heyford. De møAes igjen da
HasPngs besøkte fengselet eAer
mange år.
Neville Muir og Gunnar Dehli tok med
Has>ngs >l fengselet for at han skulle
møte sin far. Møtet ble veldig
emosjonelt.
Med glede kan vi nå fortelle at faren
ble løslaQ 12. april. Han er igjen
sammen med familien sin der han
bodde >dligere.
Faren er på jakt eQer ny jobb nå. Det
blir et av våre bønnetemaer at faren
skaﬀer seg en ny jobb og igjen blir en
far for familien sin.
DMIs fadderbarn Has>ngs Chailingwe
Nå får DMIs yrkeskole i Migowi vann
Brønnen i Nord-Uganda, Lira, som
ﬁnansierte ble billigere enn forventet,
og det ble penger Pl overs. SamPdig
ﬁkk vi å høre at DMI Malawi ikke
kunne starte en yrkesskole fordi
myndighetene krevde at skolen måAe
ha egen vannforsyning.

Ny borehull i Malawi

Da var det ikke vanskelig å velge hvor
de resterende pengene skulle bli brukt.
Nå har DMI startet en yrkeskole i
Malawi, Miogwi, ledet av pastor Ellton.

2

KOM OG SE! - 12. mai 2017

7. DMIs Internasjonale konferanse
Av MaAhijs Terpstra

For første gang arrangerer Deaf Ministries
International (Internasjonal Døvemisjon)
sin konferanse i Europa og Norge
Konferansen har >dligere vært holdt i Afrika,
Asia og Oceania. Hver tredje år skal DMI ha en
internasjonale konferanse.
Formålet er å bli kjent med hverandre, og med
DMIs medarbeidere og DMIs givere. Sam>dig
gir konferansen mulighet >l å få undervisning i
Guds ord og bygge samarbeid mellom
medarbeidere.
Det blir enormt spennende å gjennomføre
konferansen her i Norge, på Fredtun Folkehøyskole i Stavern. Alle frivillige som
er påmeldt for å hjelpe >l på konferansen skal komme sammen 20. mai på
folkehøyskole. DMI Norge takknemlig for at cirka 20 frivillige vil s>lle opp og
hjelpe >l.
Hvis du også vil hjelpe >l med konferansesarbeidet, ta kontakt med
info@dmi2017.com eller send en sms >l +47 412 15 782 for mer informasjon.
«Norge i et nøQeskall»
Når DMIs konferanse fra 12. - 16. juni er ferdig, arrangerer DMI Norge i
samarbeid med Ål Folkehøyskole en helg som heter «Norge i et NøQeskall».
Konferansedeltakerne får en mulighet >l å slappe av i et hyggelig område og ha
det gøy med de andre konferansedeltakerne eQer konferansen.
Ål Folkehøyskole >lbyr turer >l Bjørneparken, Bergsjø og ulike ak>viteter.
De som vil, lam også slappe av eQer konferansen. De får også muligheter >l å
bruke Ål Folkehøyskoles svømmebasseng og sauna.
Den som vil gi støAe Pl DMIs konferanse, kan betale inn Pl kontonr.:
1202 57 79949. Merk gaven: «Konferanse». Vipps: send den Pl «DMI
Conference» eller Pl nummer «87791». Merk gaven: «Konferanse».
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Daniel Njihia til Zambia
Av MaAhijs Terpstra

I slutten av mars reiste direktør for
DMI Tanzania, Daniel Njihia til Zambia.
Målet med reisen var å besøke
Zambias kirker og snakke med
kirkeledere om DMIs rolle og å avklare
oppgaven til vår leder i Zambia, Lewis
Nhkoma.

Daniel Njihia var vår første misjonær i
Afrika. Han har jobbet i mer enn 25 år for Deaf Ministries Interna>onal. Han
kommer fra Kenya. Neville Muir spurte ham for mange år siden om å ﬂyQe >l
Tanzania og bygge nye kirker i Tanzania. Det har han gjort, og nå har Tanzania
mange døve-menigheter.
DMI prøver å få DMIs medarbeidere i Afrika >l å samarbeide med hverandre.
Derfor reiste Daniel >l Zambia for å støQe vår hovedleder der, Lewis. Både
Daniel og Lewis er døve. Vi gir Gud æren for det han har gjort for å bringe

Neville Muir
Av MaAhijs Terpstra

Vi har Pdligere fortalt at Neville
Muir, DMIs direktør og grunn-legger
behandles for kred. På hans
humorisPsk vis forteller han at han
skal få en tatovering for første gang
i livet.
Han har fåQ strålebehandling.
Legene tatoverte ham på de stedene
hvor strålene ville bli konsentrert.
Målet med tatoveringen var å bidra
>l å hjelpe maskinen >l å gjøre siQ
arbeid. Neville har gjennomgåQ
behandling i «Richmond Epworth
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Hospital» fra 27. mars >l 7. april. Han
ﬁkk behandling hver dag unntaQ i
helgene.
Vi gleder oss >l å se han igjen ved
DMIs sjuende internasjonale
konferanse i juni. Vi ber for hans
helse og at Gud kan helbrede ham, vi
ber om at han klarer å komme. >l
konferansen
For øyeblikket har han det bra, og
prøver å ta det liQ med ro hjemme
sammen med kona Lill.
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Hvordan går det med…
Av MaAhijs Terpstra

Ruth Adongo er en 30 år gammel
kvinne fra Uganda. Hun var et av
våre fadderbarn som ﬁkk
fadderstøAe fra Norge.
Hun var ferdig med skolen da hun var
17 år gammel. Siden har DMI
fremdeles støQet henne med penger
>l for å følge utdannelse.
Hun har giQ på DMIs bibelskole i
Kampala eQer at hun var ferdig med
ungdomsskolen.

Hun er den eneste døve jenta i
familien sin. Til tross for sin
funksjonshemning, er hun den eneste
av søsknene som har oppnådd
høyere utdanning.
Ruth er virkelig glad for muligheten >l
å være blant de sponsede barna.
Studiene hjalp henne å realisere
drømmen hun hadde.
Luweero kirken i Uganda har en egen
grunnskole med en egen
døveavdeling. Her er Ruth nå lærer.
Ruth er nå økonomisk uavhenging, og
hun klarer også å støQe sin familie.
Hun er takknemlig for alle som bidro
>l studiene. Og hun ønsker at mange
barn ville få samme mulighet som
hun ﬁkk.
Hennes råd >l andre barn i fadderprogrammet er å jobbe hardt for ikke
å kaste bort faddernes penger.

Ruth Adongo - >dligere DMIs
fadderbarn
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Ca. 600 døve elever hadde
mulighet i 2016 >l å gå på skole
takket være DMIs fadderstøQe!
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Bønnetemaer
• Be for Neville Muir at han kan
komme til DMIs konferanse
• Takk for at Malawi får brønn, så
de ikke trenger å gjøre mye for å få
tilgang til vann.

Vil du utnytte skattefradragsmuligheten
fullt ut?
I år kan du få skattefradrag for inntil
30.000 kr. for gaver som du gir til DMI
Norge. Om du lar oss få ditt
personnummer, gir vi beskjed til
skattemyndighetene.

• Be om at Gud gjør økonomiske
undre og sørge for at misjons-arbeidet (Ektepar får skattefradrag for 60.000 kr. tilsammen.)
blant døve kan fortsette på alle de
ulike feltene.
Gi en gave med «VIPPS»
Nå kan du gi en gave ved å bruke
• Be for våre medarbeidere at de
erfarer at Gud er deres gode Far og de mobiltelefonen din. Med DNB-appen
blir Hans frimodige sønner og døtre. «Vipps» kan du sende en gave - et beløp
du selv bestemmer. Du bare skriver
• Be at Gud velsigner DMIs sjuende
DMI, så kommer gavekontoen til DMI
internasjonale konferanse og at
Norge (Internasjonal Døvemisjon) opp.
konferansen kan støtte og motta
Når du har skrevet beløpet, trykker
deltaker fra u-land.
du «neste» og vipps, så er gaven
sendt. Enklere blir det ikke!

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 99697653

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983

Daglig leder:
Matthijs Terpstra
matthijs.terpstra@dminorge.no
+47 41215782

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Bærekraftsfond:
1202 22 18407
Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Vipps: «DMI NORGE»
eller «10753»
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Grunnleggere av DMI
Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+61 3 9769 7097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
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DMI’s sjuende internasjonale konferanse i Stavern
StøA noen i å delta på DMIs Internasjonale Konferanse i Stavern, 12 - 16. juni 2017

En av vår medarbeidere i Uganda, Dennis Dag-kene trenger støQe.
Vipps: «Conference 2017» eller «87791»
Kontonummer: 1202.57.79949
Merk gaven: «Konferanse»

Postadresse:
Pb 3618 Bislett
0136 Oslo
Org.nr: 884 690 242
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Besøksadresse:
Linstows gate 3
0166 Oslo
post@dminorge.no

Generelle gaver «10753»
DMI Norge
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