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DMI Norge har flyttet
til Stavanger!
Av Matthijs Terpstra

Godt nytt år fra Australia!

Stavanger Døvesenter har
bygget om en liten sal med
et kjøkken til et stort kontorrom ved å reise en vegg i midt
i salen. Kontoret har nå god
plass for tre arbeidsplasser
for både ansatte og frivillige
medarbeidere, og i tillegg har vi
et møte- eller spiserom.

Av Neville Muir og oversatt av Eva Kinn He

Godt nytt år!
Vi har hatt en flott start på det nye året og er
spent på hvilke planer Gud har for oss dette
året.
Jeg ser fram til å bli ferdig med
cellegiftbehandlingen og komme tilbake i full
jobb. Jeg har nylig avsluttet andre runde med
behandling og føler meg som en kreftpasient
fordi jeg har begynt å miste håret.
Men jeg hadde jo ikke så mye i
Neville med te og ost.
utgangspunktet, så det er ikke så stort tap.
Jeg har klart meg bra og har vært i stand til å
arbeide mesteparten av tiden. Men jeg følger legens ordre og tar det med
ro. Gjennom den første runden med behandling hadde jeg veldig lyst på
pommes frites, denne gangen har det gått på te, ost og kjeks.
Vi er glade for å kunne fortelle at Ian, sønnen vår, også er bedre, han er
tilbake på jobb, og selv om han må ta ganske mye medisiner, så har han
det bra. Vi håper at medisinene kan reduseres ganske snart.
Det står bra til med Lill også. Det er flott nå som Ian ikke er helt i form og
jeg ikke er 100 prosent. Gud er god og vi klarer oss veldig bra.
Jeg regner med at min kapasitet vil være begrenset til slutten av april,
men kan delta på møter lokalt mellom behandlinger. Imidlertid kan jeg
foreløpig ikke gjøre noen utenlandsturer!
Lill og jeg takker for alle bønner.
Gud velsigne dere,
Neville og Lill
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Koreanere i aksjon
av Matthijs Terpstra

Som du sår skal du høste! For
40 år siden startet Lill og Neville sitt arbeid i Sør-Korea.
Nå hjelper døve koreanere
DMIs døveskoler i flere andre
land.
Pastor Heo In Yong fra døvekirken
i Chuncheon, Sør-Korea fikk
vite at døveskolen i Ligao på
Filippinene trengte å males.
Dermed arrangerte han en ukes
misjonsreise dit med folk fra
menigheten. Totalt deltok 14 døve
koreanere i malings-dugnaden.
Døvekirken i Chuncheon var den
andre kirken som Lill og Neville
startet. «Det er fantastisk å se at
de er så hjelpsomme. De malte
vår skole i Myanmar for et par år
siden også», kommenterte Neville
i en e-post.

Neville Muir. De plantet den første
menigheten for døve i 1979 i
Inchon!
De startet også en bibelskole for
døve, plus et snekkerverksted og
ei systue på grunn av den store
arbeidsledigheten blant døve på
den tiden.
I 1983 tok Lill og Neville
misjonsarbeidet blant døve videre
over til Filippinene. Der ble
Fishermen of Christ inc. dannet
og døveskolen i Ligao kom igang.
De døve koreanerne som først
fikk ta imot evangeliet, føler
ansvar for å bringe det videre.
De sender nå døve misjonærer til
andre land.

Slik startet det…

Det som i dag er DMI eller Deaf
Ministries International startet
i Sør-Korea av pionerene Lill og
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Etter malingen av bygningen
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Døveuke i Tanzania
Av Matthijs Terpstra

på et språk de forstår. Samtidig
blir de blir med i et fellesskap der
de kan bli oppmuntret av andre
døve troende.

DMI-teamet i Tanzania er begeistret over å få dele evangeliet med
I september i fjor ble tre nye
nye døve og ikke bare til kirkemedlemmene. De vil også ut blant innsatt som pastorer. Vi vet at
de arbeider godt i menighetene
folk som ikke kjenner Kristus.
med undervisning og veiledning.
På slutten av fjoråret fikk de muMenighetsmedlemmene er veldig
lighet til å være med på å feire
takknemlig for hjelpen de får i
verdens døve-uke. En gruppe fra
døvekirkene, men det er mange
døvekirken i Dar Es Salaam reiste
mennesker i Tanzania, og arbeii ni timer til hovedstaden Dodoma.
derne er få. De ber derfor om at
Der delte de budskapet ved å
vi fortsetter å be for dem i den
synge på tegnspråk og de demon- tjenesten de står i.
strerte en del forskjellig håndverk.
Mange av de besøkende der var
interessert i det de formidlet, og
de bidro til å bryte ned noen hindre mellom hørende og døve.
Det er fortsatt en del fordommer
mot døve i dette landet. Mange
foreldre til døve barn fikk imidlertid se den gleden og det fellesskapet de døve hadde seg imellom.
De ble dermed motivert for å la
barna deres få komme til døvekirken, der de kan få del i evangeliet

Aktive deltakere i DMI Tanzania

« Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?
Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vederlag?
For av ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham tilhører æren i all evighet. Amen. »
Romerne 11, 33-36

4

KOM OG SE! 4.mars.2019

Ugandere som kjenner seg elsket
Av Gunnar Dehli

Vi har akkurat avsluttet en fantastisk kurs-uke, en Guds Farshjerteskole, for døve på en vakker leirplass i Entebbe ved Victoriasjøens
bredder. Vi var 25 personer samlet der. En av kirkene som DMI har
etablert i Uganda, Immanuel Church of the Deaf Makerere, sto som
arrangør av skolen.
Deltagerne var for det meste unge mennesker i 20-årene som er
medlemmer av denne kirken. Vi brukte ikke tolker, men holdt all
undervisningen på tegnspråk. Det har vært fantastisk å se hvordan
disse unge menneskene har grepet budskapet. Mye glede!
Jeg har satt sammen et afrikansk team som er med og underviser
på disse skolene. De kommer fra Uganda, Rwanda og Kenya. Det er
veldig oppmuntrende å se hvordan de nå fungerer i det å undervise de
ulike temaene i programmet.
I slutten av april vil vi arrangere en slik skole-uke for døve i Rwanda
og uken etter i DR Kongo. Stadig flere døve i Afrika oppdager at Gud
er en Far som virkelig elsker dem!
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Fadderstøtte til DMI-skolen i Myanmar?
Av Gunnar Dehli

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
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Årlig
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Sted/dato.................................... Underskrift......................
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(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

Sikre skoletilbud i et av verdens farligste
områder
Av Gunnar Dehli

I dag vil jeg gjerne bringe fram
igjen situasjonen for døve i DR
Kongo. Vi arbeider i provinsene
Nord- og Sør Kivu, øst i Kongo.
Dette er en veldig turbulent del
av landet der opprørsgrupper
terroriserer befolkningen.
Legen Denis Mukwege, som fikk
fredsprisen i 2018, virker i dette
området.
Byen Beni i Nord Kivu er et av de
verste stedene i regionen, der det
kontinuerlig skjer drap.
Her har DMI bygget opp arbeid
med menigheter for døve og en grunnskole for døve, ledet av
rektor Alain Muhindo, en døv ung mann.
Sist høst hadde vi en innsamling for å bygge et par klasserom
og et kontorrom ved skolen, slik at de kunne ha egne rom
for alle klasse-trinnene. Dette var et krav fra myndighetene.
Prosjektet ble fullført og det var stor innvielsesfest i oktober.
Imidlertid mangler de nå pulter og stoler for å ta rommene i
bruk, pluss at de har krav om å bygge et nytt toalett.
Vi har et mål om å kunne klare å støtte dem med
40.000kr til dette.
Vil du være med på denne dugnaden for å bidra til at noen
av de mest sårbare i et av verdens farligste områder kan få
skolegang og håp om en framtid?
For dere som ber, be også om beskyttelse for barna og
medarbeiderne ved denne skolen.
Varm takk fra oss i DMI!

Korte nyheter
Av Matthijs Terpstra

Vi får hvert kvartal en rapport fra
våre arbeidsfelt. Her følger noen
oppsummeringer om hva som
skjer internasjonalt i DMI.

Burundi

Det er med stor sorg og smerte
vi deler nyheten om at en kjær
medarbeider i døvearbeidet plutselig gikk bort, Israel Mungumwema.
Vi vet foreløpig ikke hva han døde
av. Dødsfallet kom som et stort
sjokk for alle som kjente ham.
Vær gjerne med å be for familien,
venner og kollegaer.

avholdt av alle. Han døde plutselig under et besøk i landsbyen der
han kom fra.

Filippinene & Malawi

Både juleaksjonen til Filippinene
og til Malawi var mer enn vellykket! Det blir ny vannpumpe
for døveskolen i Ligao. Aksjonen
hjelper også suksess-bedriften for
døve i Migowi i Malawi til å overleve. Totalt trengte vi 30.000 NOK
for disse to aksjonene. Resultatet
ble hele 58.250 NOK.
Vi er takknemlig til alle som bidro
ved å gi en gave, og for bønn og
gode tanker!

Begravelsen fant sted 22. februar.
Mer enn 300 personer var tilstede
for å vise Israel den siste ære.
Israel var en av våre evangelister
i Burundi og svært aktiv i flere av
døvemenighetene. Han var den
første døve i Burundi som tok
Mastergrad og han var ansatt i
Undervisningsdepartementet.
Israel var tidligere formann i
Burundis Døveforbund og svært

Israel Mungumwema
12

Gjenoppbygging av arbeidsplassen for døve i Malawi
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Myanmar

Kirken for døve i Yangon feiret
nylig sitt 20-årsjubileum. Neville
var invitert, men av helsemessige
årsaker var han ikke stand til å
reise. Han var så skuffet, men
glad for at Pastor Yong fra SørKorea og ekteparet Minatozaki fra
Japan representerte DMI.

Ekteparet Minatozaki og Pastor
Yong sammen med arrangørene

Kenya

Døveskolen i Ringa, vest i Kenya
fikk et nytt undervisnings-bygg
i fjor. Nå har skolen fått en ny,
stor donasjon: barna har fått nye
pulter og stoler og på kjøkkenet
er det kommet nye ovner. Takk
til alle som gir, slik at vi kan
oppgradere skolene.

Nytt skrivebord og stoler i Ringa
KOM OG SE! 4.mars.2019

Hastings i ny skoleuniform

Zambia
Hastings Chaangwa som vi har
fortalt om flere ganger tidligere,
går nå på vidergående skole.
Han besto nettopp en eksamen
med 330 poeng, noe som er godt
over landsgjennomsnittet på 312
poeng. Vi i DMI er glad for at vi
har støttet denne døve gutten
i mange år. Det er flott å se
hvordan han har vokst til å bli en
moden person med selvtillit. Uten
dere ville det ikke været mulig.
Tusen takk!
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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.
Grunnleggere av DMI

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

• Takke for at flere døve nå
har startet egne virksomheter
• Takke for at vi har fått å
sendt full lønn i vinter til våre
medarbeidere
• 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
• Be om beskyttelse og økonomisk støtte til døveskolen i
Kongo

Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+613 97 697 097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
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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

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.
Enklere blir det ikke!
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Generelle gaver:
7877 08 35983
Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»
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Bli med i vårt arbeid!
«For det du har gjort imot en av disse mine minste…»

Døveskole i Beni (DR Kongo) trenger din støtte!
Vi har et mål om å kunne klare å støtte dem med 40.000kr
Les mer om hva skolen trenger støtte til på side 8.
Merk gaven med «Døveskole Beni».
Vipps «10753»
Bankoverføring «7877 0835 983»
Post og besøksadresse:
Saudagataa 11
4012 Stavanger

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

