2019-2

KOM OG SE!

Mer fadderstøtte til døve elever i Myanmar trenges!
Vitnesbyrd fra Ungarn

2 Farshjerte A-skole i Ål

Spennende økonomiske tider følger!3 Nyhetsbrev fra 1984!

9
10

Farshjerte ukene i Rwanda og DR
Bønnetemaer 
12
Kongo4
Kontakt DMI Norge
13
Innsettelse av døve pastorer i
Øst-Afrika7 Fadderstøtte til døve barn i
Myanmar?14

Vitnesbyrd fra Ungarn
av Matthijs Terpstra

Samarbeidet mellom DMI
Norge og Ål Folkehøyskole (Ål
FHS) resulterte i at det ble
etablert en halvårs-linje kalt
«LIV», høsten 2019. David
Keri (25) fra Ungarn var en
av sju elever. Han kommer
fra en døv familie, hans eldre
bror og foreldre er også døve.
Før han valgte å delta på «LIV»
føltes livet hardt og kaldt for
David. Han hadde mange
utfordringer. Han hadde også et
helt annet bilde av Gud enn han
har i dag. David sa at troslivet
hans handlet bare å følge de ti
bud så godt som mulig. Hjemme
lærte han at man må be til Gud
hver dag, men David hadde aldri
forstått hvorfor og hvordan.
Praksisen ble sett som en
forpliktelse for å gjøre det riktige i
Guds øyne.
Slik hadde David det frem til han
ble 13. Da møtte familien hans
en døv pastor som lærte dem
som det som står i Bibelen. Hele
familien bestemte seg å ta imot
Jesus. Budskapet ble mottatt,
men bare gjennom hodet, uten
virkelig å forstå troslivet, og uten
at det skapte noen forandring
i hjertet. Hver dag følte David
seg urolig på innsiden. Han gikk
rundt med en tanke om at han
er ikke god nok i det ungarske
samfunnet, fordi han er døv, og
i tillegg fordi han ikke gjorde de
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riktige tingene i Guds øyne.
Da han ble 20, var han ferdig
med videregående skole for døve.
Han ønsket å studere videre på
universitet, men han ble avist
fordi han var døv. Så hans videre
utdanning endte opp med å bli to
årskurs i fotografering, uten at
han hadde noen lidenskap for den
utdanningen. Ved siden av det,
jobbet han som lagermedarbeider
og i ett år før han startet på
«LIV».
Da han begynte på «LIV» hadde
han aldri hørt om Livets tre
og Kunnskapens tre i Første
Mosebok. I løpet av fire måneder
begynte han å forstå hva Gud
virkelig har gjort i våre liv ved å
sende sin eneste sønn Jesus.
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At vi allerede er elsket og tilgitt
av Gud vår Far uten at vi må
gjøre noe for det først. Det ga
ham en dyp fred og glede.
Han fikk ikke bare øynene
åpnet om at vi er Fars elskede
sønner og døtre, men David fikk
også et stort løft i selvtilliten.
Han opplevde en forandring
både i troslivet og i sin
identitetsutvikling.
Elevene på Ål Folkehøyskole
følger undervisningen på den
linjen de har valgt, men de deltar
også i et fellesprogram med alle
linjer sammen. Disse timene
brukes til ulike temaer om døvhet
som en del av identiteten og om
hvilke rettigheter og muligheter
døve har i Norge. I tillegg fantes
det mange nasjonaliteter på
Ål Folkehøyskole, noe som ga
mulighet til meningsutveksling
om forholdene for døve i ulike
land.
I dag føler David seg så mye
tryggere i kirken sin. Han
opplever at han er forandret
etter en fantastisk reise i livet
sitt, ved oppholdet i Norge.
David håper å bidra i det kristne
døvesamfunnet i Øst-Europa hvor
det å dømme seg selv og ande
hardt er veldig vanlig. David vil
invitere til et varmt felleskap uten
fordømmelse. Samtidig vil han
også bety noe for det ungarske
døvesamfunnet gjennom hva
han har lært på Ål FHS om
døveidentitet.
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Da David kom tilbake til Ungarn
fikk han en kommentar fra
sin eldre bror som er pastor i
døvekirken der. Han så at David
var blitt forandret ved hvordan
han nå kommuniserer med andre,
at han viser mer ydmykhet og
sprer kjærlighet blant folk.
Vi ser at David har et stort
nettverk i Øst-Europa. Vi holder
på å markedsføre en Farshjerteskole som vi skal ha på Ål FHS
i oktober på sosiale media.
Annonsen ble lagt ut for en
måned siden og nå har allerede
12 av 20 påmeldinger har
kommet fra Øst-Europa. Davids
bror som er pastor, har også
meldt seg på!
David er den som har gjort dette
kjent i sitt nettverk.

Spennende økonomiske
tider følger!
Av Matthijs Terpstra

Så langt i år, fram til mai klarte
vi i DMI å følge budsjettet. Vi
er takknemlig til Gud for denne
velsignelsen. Sammenlignet med i
fjor, måtte vi i mars og april kutte
nesten 20% i våre overføringer til
de fleste feltene.
I Norge opplever vi ofte et fall
i gaveinntektene i sommermånedene.
Derfor vil jeg oppfordre dere
til å be om at DMI klarer å
møte behovene på feltene våre
gjennom sommeren også.
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Farshjerte ukene i Rwanda og DR Kongo
av Gunnar Dehli

Noe av det som har vært særlig
sterkt å se under Farshjerteskolene vi har hatt både i
Rwanda og I Kongo, er hvorviktig
budskapet om tilgivelse fra hjertet
har vært. Fremdeles sitter det sår
igjen etter folkemordet i Rwanda
for 25 år siden. Flere opplevde nå
å få tilgi.

at de hadde oppført seg som
en foreldreløs, en som bare var
opptatt av å karre til seg makt
og posisjon, men som nå hadde
oppdaget at han har en Far som
vil at han skal få leve som sønn.
Dette førte til gripende forsoning
mellom mennesker.

Mange har også opplevd
avvisning, forkastelse og
undertrykking i sine egne familier
på grunn av at de er døve. Dette
har ført til at de har lukket sine
hjerter i forhold til foreldre og
nærmeste familier. Vi fikk høre
mange vitnesbyrd fra deltakerne
om at de nå hadde tilgitt og selv
ville be om tilgivelse for sine
harde hjerter. Flere sprudlet av
glede over nå å kjenne en helt ny
frihet.

Det siste vi fikk være med
på i Kongo på denne reisen
var dåp. Det er alltid en stor
glede å få være med på å
døpe unge mennesker. En
gruppe ungdommer hadde fått
undervisning i døvemenigheten
og var nå klare for dåp. Med nikk
og klare, tydelige tegn, bekreftet
alle de 16 troen på Jesus og at
de ville være Guds barn. Etterpå
var det lovsang på tegn og mange
ansikter som strålte.

Enkelte sto også fram og ba hele
forsamlingen om tilgivelse for

16 unge døve døpt i Goma

Bilder fra dåpen ser du til høyre.

Den aller første Farshjerteskolen for Døve i Den Demokratiske
Republikken Kongo. Nesten 50 mennesker var samlet denne uka.
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ble gift på ordentlig.

Klar til dåp, knelende i bassenget

De nydøpte sammen med noen
familiemedlemmer og kirkeledere

Bryllup i Goma

En av de døve som etterhvert har
tatt mye ansvar i menigheten,
og som ble velsignet til
diakonitjeneste, heter Paluku. Han
er forresten kjent som en meget
dyktig snekker og ble hyret inn til
å bygge tilbyggene på skolen vår i
Beni i fjor.
Han giftet seg med sin Shuka
under vårt besøk i Kongo i mai.
Det spesielle var imidlertid at de
har levd sammen i mange år, har
ni barn og flere barnebarn.

”Når en mann bare tar seg ei
kone uten å feire bryllup og uten
å betale medgift og få foreldres
og families velsignelse, er det
tyveri,” erklærte presten. Når
Paluku og Shuka nå var blitt
kristne, ville de ordne opp i dette.
Et visst antall geiter var nå betalt
til Shukas foreldre og alle de par
hundre gjestene kunne glede seg
over giftermålet.

Brudeparet med deler av sin
storfamilie

Derfor,
om noen er i Kristus,
da er han en ny skapning,
det gamle er forbi, se,
alt er blitt nytt.
2. Korinter 5:17

Presten som viet dem nå, sa i
vielses-talen at de hadde levd et
«banditt-ekteskap», men at de nå
KOM OG SE! 29.mai.2019
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Innsettelse av døve pastorer i Øst-Afrika
Av Gunnar Dehli

KIGALI - I overgangen april mai hadde vi gleden av å innsette Goreth
Nyiraminani som pastor for døvemenigheten i Kigali, Rwanda. Hun er
den første kvinnen vi har ordinert i Afrika. Hun har tjent menigheten
der som evangelist i mange år og medlemmene var svært fornøyde
over at hun nå endelig hadde fått dette ansvaret som pastor.

Neville Muir var med på
innsettelsen fra Australia via
Skype. Han ber for Goreth.

Pastor-innstettelse og velsignelse
av Papy og kona Daniela.

GOMA - I Goma i Kongo innsatte vi Papy Muteberwa som pastor uka
etter innsettelsen i Rwanda. Han er den første pastoren DMI har
ordinert i Kongo. Det var stor fest, der en biskop og et titalls hørende
pastorer fra kirker i området var med. Døvemenigheten spanderte
middag på alle de 2-300 fram-møtte etter gudstjenesten. Vi velsignet
også 5 diakoner til tjeneste i menigheten der.

En fullsatt kirke var med på
innsettelsen.
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Velsignelse av diakonene i
menigheten.
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Korte nyheter

Syria

I juni vil vi ha mulighet til å holde
en leir for døve i Sednayah for
Hver dag kommer det mange
døve fra Damaskus og Homs.
ulike meldinger fra feltene våre
Disse leirene gir en fantastisk tid
til oss på kontoret i Norge, både
til å å være sammen. Her kan vi
forespørsler om økonomisk
trøste og lære døve mennesker
støtte og oppdateringer om ulike
som har blitt utsatt for så mye
aktiviteter. Her noen glimt!
i krig og har opplevd ekstremt
17. mai feiring i Australia
stress. Ca. 17.500 kr. vil gjøre det
Lill og Neville gikk i 17.maimulig for minst 40 døve å delta på
tog sammen med andre no
leiren. Vi har allerede fått 5.000
rske i Australia. Resten av familien kr., men det mangler fremdeles
Muir deltok også - både barn og
12.500 kr. Kan du hjelpe?
barnebarn. Det er veldig morsomt
Merk gaven med: «Syria leir»
å se Lill med Østfoldbunad og
Neville med norsk lusekofte! Vi
nyter bildene de har sendt oss og
vil gjerne dele dem med dere.
Av Matthijs Terpstra

Døvemenighet i Syria

Kongo

Her et bilde (til høyre) av
trillingene til vår evangelist
Katembo Paluku i Butembo, DR
Kongo.
Barna er nå litt over to år gamle.
Katembo får noe støtte hver
måned fra DMI til disse barna.
Ved siden av jobb som evangelist
selger han bananer for å få ekstra
inntekter.
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Katembos trillinger
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Uganda

Eria Kakuma er vår evangelist i
byen Jinja i Øst-Uganda. Han får
et mindre beløp i støtte fra DMI
hver måned.
Hans kone er blitt syk. De
oppsøkte flere sykehus, men
ingen kunne hjelpe henne.
Tilstanden hennes ble etter hvert
veldig dårlig. Til slutt har hun fått
hjelp ved Masaka sykehus.
Eria skrev en bønn om hjelp
til oss: ”Redd livet hennes,
fordi hun er alt for meg!”
Sykehusregningene har kommet
på 500 dollar (kr. 4.500), pluss
medisin kostnader. Det er ikke
mye etter vestlig standard, men
en formue for ham.

Vår døve evangelist Eria Kakuma
trenger økonomisk støtte for sin
syke kone.
Hvis du er i stand til å hjelpe til
med å betale regningen, ville det
være fantastisk!
Merk gaven med: «Eria Kakuma»

Farshjerte A-skole i Ål
Av Matthijs Terpstra

Pris: 500kr. Prisen inkluderer mat, overnatting og transport fra
Gardermoen til Ål, tur-retur
Søndag 20. oktober, kl.!5:00 avreise fra Gardermoen
Fredag 25. oktober, kl 16:00 ankomst Gardermoen
Hvis du har spørsmål, kontakt Matthijs Terpstra på post@dminorge.no
KOM OG SE! 29.mai.2019

9

Nyhetsbrev fra 1984!
Av Matthijs Terpstra

Ved tilfeldighet fant jeg et blad for døve kalt «Vi og døve i Kristus» hvor Aslaug Kristiansen skrev om DMI sitt arbeid i Sør-Korea
i 1984! Der beskrives kontakten mellom Lill Muir og Aslaug Kristiansen, som startet i 1978. Misjonsarbeidet har blomstret videre ut
fra en pengeinnsamling blant døve og hørende i Norge for arbeidet
blant døve i Sør Korea.
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Bønnetemaer
Om DMI Norge

DMI Norge er en norsk stiftelse
tilknyttet Deaf Ministries
International (DMI). Vi er et
internasjonalt felles-kristent
misjonsnettverk blant døve.
Vi arbeider for å bedre døves
livsvilkår i alle verdensdeler og
bidrar til å styrke kristent arbeid
blant døve i Norge.
DMI driver evangelisk arbeid
og setter i gang ulike sosiale,
økonomiske og pedagogiske tiltak
som kan gi døve et positivt og
menneskeverdig liv.
Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig
i Asia, Afrika og Midtøsten.

Du kan støtte DMIs arbeid ved å be
for vår virksomhet over hele verden. Aktuelle bønntemaer:

• Be om at DMI klarer å ivareta økonomiske forpliktelser i
sommer
• Be om at Neville og Lill kan
fortsette sitt arbeid i mange år
videre.
• Be om at flere døve tar imot
Jesus og får erfare Fars
kjærlighet
• Takk Gud for at så langt i
2019 har DMI klart å følge sitt
budsjett til feltene
• Takk Gud for at budskapet
om at vi er Fars elskede
sønner og døtre spres blant
døve i Afrika.

Grunnleggere av DMI
Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+613 97 697 097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
12
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Kontakt DMI Norge
Styreleder DMI Norge:
Heidi Woll
heidwoll@gmail.com
+47 99697653

Skattefradrag

Ved å støtte vårt arbeid får du
skattefradrag. I år kan du få
skattefradrag for inntil 50.000
kr. for gaver som du gir til DMI
Norge. Om du lar oss få ditt
personnummer, gir vi beskjed
til skattemyndighetene. Ektepar
får skattefradrag for 100.000 kr.
tilsammen.

Daglig leder DMI Norge:
Matthijs Terpstra
matthijs.terpstra@dminorge.no
+47 41215782
Visedirektør Deaf Ministries
International:
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983

Gi en gave med Vipps

Nå kan du gi en gave ved å
bruke mobiltelefonen din. Med
DNB-appen «Vipps» kan du
sende en gave - du bestemmer
beløpet selv. Skriv DMI, så
kommer gavekontoen til DMI
Norge (Internasjonal Døvemisjon)
opp. Når du har skrevet beløpet,
trykker du «neste» og vipps, så
er gaven sendt.

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»

Enklere blir det ikke!
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Fadderstøtte til døve barn i Myanmar?

Myanmar er et av de landene i verden som har minst utviklede tilbud
til døve, så vidt vi kjenner til. I en befolkning på rundt 60 millioner
mennesker, finnes det bare tre skoler for døve. DMI driver en av dem.
Det betyr at bare en mikroskopisk del av døve barn i Myanmar får
en skolegang de kan profittere på. Behovet er stort, men ved skolen
vår i Kalay sliter de nå veldig med å få endene til å møtes. Likevel har
skolen dette året åpnet opp for å ta imot enda flere elever! Mange av
foreldrene er ute av stand til å betale skolepenger.
Lærerne ved denne skolen er underbetalte. De har ca. en
tredjedel av vanlige lærerlønninger i Myanmar. Vi risikerer
å miste kompetente lærere. Her trenger vi flere som vil gi
fadderstøtte!
Vil du bidra med en fast månedlig støtte?
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7877.0835.983

Motakkers konto

Pr. halvår

Årlig

automatisk betaling av faste regninger

Sted/dato.................................... Underskrift......................

E-post......................................... Mob.tlf. ..........................

Post nr/ - sted ....................................................................

Adresse .............................................................................

Navn .................................................................................

(Fylles ut av DMI Norge)

KID-nr.

(hvis du ønsker skattefradrag)

Fødselsnr.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Belast mitt kontonr.

DMI Norge

Pr. kvartal

Mottakker

Pr. måned

Bli fadder for døve elever i Myanmar!
«For det du har gjort imot en av disse mine minste…»

Disse elevene har en ting i felles: De går på skolen og får undervisning på
tegnspråk, fordi de er døve.
I Myanmar med nærmere 60 millioner innbyggere finnes det visstnok bare
tre døveskoler. Døvhet blir sett på som en byrde og de fleste foreldre vil ikke
betale for skolegang, fordi de tenker at det er bortkastede penger.
DMI Norge jobber for at hvert eneste døve barn får gå på skole!
Vil du også bidra for deres framtid? Sjekk forrige side der du kan
tegne en AvtaleGiro-avtale og gi fadder-støtte til disse elevene.

Post ogbesøksadresse:
Saudagataa 11a
4012 Stavanger

post@dminorge.no
Org.nr.: 884 690 242
Vipps: «10753»
Bank: 7877 0835 983

