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Kjære lesere!
Vi er både lettet og samtidig bekymret
nå under korona-krisen. Vi er glade
over ikke å ha fått meldinger fra feltene
våre om smittede medarbeidere.
Det setter vi pris på. Samtidig vet
vi at mange elever har det veldig
ensomt når de nå bor hjemme der
det er få tegnspråkbrukere og ingen
undervisning.

Matvaretilskudd under Korona-krisen

Noen ord om kampanjen
«Matvaretilskudd i Korona-krisen», med
initiativ fra vår styreleder Heidi Woll:
Vi er utrolig takknemlige for støtten!
Veldig mange har gitt bidrag, og vi har
fått inn litt over 80.000 kr. på kort tid.
Vi har støttet følgende land: Burundi,
Congo, Kenya, Malawi og Uganda.
Disse landene er hardest rammet av
viruset. Nedstengingen fører til mindre
matvarer, dermed blir de dyrere.
Basert på rapporter vi fikk, har vi
støttet over 120 familier. De fleste
er våre medarbeidere, frivillige og
kirkemedlemmer. Det er en fantastisk
nyhet, for det er det minste vi kan gjøre
for hverandre i disse tider. Vi har ikke
brukt alle midler enda, for vi vet ikke
når pandemien går over.

Teknologiske løsninger

Døve har ikke samme muligheter
som hørende til å få med seg Guds
ord gjennom alt som blir strømmet
fra kirker gjennom radio, podcast og
lignende løsninger. Derfor er det flott
å se hvordan vår leder i Kenya og
Uganda, Josephat Mulongo, har begynt
å legge ut videoer på YouTube for å spre
evangeliet. Videoene får mange gode
tilbakemeldinger, og mange deler dem.
Den filippinske evangelisten Arnel
Benitez og Niang Kyaw fra Myanmar
videreformidler sine taler på Facebook.
Nå blir mange døve nådd med Guds ord
på nye måter.
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Det blir spennende å følge med
fremover!

DMI dag

De siste to årene har vi arrangert en
DMI-dag hvor stiftere og støtte-partnere
kan samles og gi tilbakemeldinger
på arbeidet vårt. Hold av følgende
tidspunkt:
22. november kl. 14:30 – 16:30 i Oslo.
Adresse: Vestre Frikirke, Pilestredet
69, 0350 Oslo. Meld deg gjerne på:
post@dminorge.no. Kl. 17.00 starter
Kraftverket menighet sin gudstjeneste
der. Vi er velkomne til å delta.

Kampanje

Sist men ikke minst: Kanskje har
du lagt merke til at vi har startet en
kampanje der vi spør dem som har
støttet arbeidet fast gjennom minst
to år, om de kunne tenke seg å øke
sitt beløp. Givere som ikke gir fast har
blitt kontaktet med spørsmål om de
kan vurdere å gi fast hver måned. En
av våre hovedsponsorer måtte trekke
seg grunnet økonomiske forhold i
forbindelse med Covid-19.
Vi har tro på kampanjenes effekt. Vi
har virkelig opplevd at vi står sammen
i disse vanskelige tidene. Be med oss
for at denne kampanjen skal være
vellykket!
Til slutt vil vi ønske dere alle en god
sommer!
Kolosserne 3:23-24 NB: Det dere
gjør, gjør det av hjertet, som for Herren
og ikke for mennesker. For dere vet
at dere skal få arven til vederlag av
Herren. Tjen Herren Kristus!
Vær velsignet
Matthijs Terpstra
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Matvaretilskudd under Korona-krisen
Av Matthijs Terpstra

Flere av feltene våre har fått
økonomisk støtte til innkjøp av mat.
Vi har bedt kontaktpersonene der
om å gi litt informasjon om hvordan
pengene er brukt.
Det har ikke vært enkelt for
medarbeiderne å gjennomføre
arbeidet i disse tidene. I mange
av landene er nedstengningen
mye strengere enn i Norge.
Mange har også begrensede
kommunikasjonsmuligheter.
Tilsammen har 120 familier blitt
forsynt av daglige matvarer som
bønner, mais, bake mel, teblader,
olje, ris og salt. Også såpe,
vaskepulver og antibac har blitt
utdelt.

DR Congo

Vi er utrolig stolte av våre
ledere og måten de har håndtert
situasjonen på. Pengene blir godt
videreformidlet til folk flest. Støtten
går til lokale medarbeidere i DMI,
men også til kirkemedlemmer som
av ulike grunner er i en ekstra
sårbar situasjon. Vi trenger fortsatt
støtte til dette.
Merk gaven din:
«Matvaretilskudd i
Korona-krisen»

Kenya
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Burundi

Uganda
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Flom i Gatumba i provinsen Bujumbra.

Burundi: flom og presidentvalg i 2020
Av Fabien Hamissi oversatt av Eva Kinn He

Voldsomt regn, kraftige vinder,
skred og flom fant sted 13 – 19 april
2020. Dette har forårsaket store
ødeleggelser i provinsene Cibitoke,
Bubanza og Bujumbura. Ifølge
lokale myndigheter måtte 27.972
mennesker, inkludert 4 døve familier,
flykte da elven Ruzizi, flommet
over og inn i 6 områder i Gatumba
i provinsen Bujumbura. 6.010 hus
ble oversvømt, sterkt skadet eller
ødelagt. 7.600 hus ble oversvømt i
Mutimbuzi. Her ble ca. 160 hjem helt
ødelagt og 70 delvis skadet.
Voldsomme regnbyger og større
mengder regn enn vanlig fortsatte til
midten av mai. Dette fører til at et
økende antall mennesker er på flukt.
Dette utfordrer kapasiteten til å ta
hånd om situasjonen. Kapasiteten
til å skaffe til veie nødhjelp er også
påvirket av valget i mai 2020.
Regjeringens fokus og ressurser er
andre steder. Dersom vannet ikke
renses og folk ikke får adgang til rent
vann, vil vi få en ytterligere spredning
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av kolera og malaria. Det er også en
stor utfordring å skaffe mat.
Vi i Deaf Action Burundi, tok initiativet
til å søke om støtte til de døve
ofrene etter flommen. De fikk hjelp
av DMI til å kjøpe mat, noe som
var høyt prioritert. Til tross for den
svært vanskelige situasjonen var de
engstelige for å be om hjelp, men
de ønsker støtte til å sette i stand de
ødelagte husene sine. Dette er svært
kostbart.
Takket være DMI så kom
pengehjelpen til mat da de trengt
det som mest og de 4 døve familiene
sultet. De fikk ikke noe hjelp av
myndighetene som var opptatt
med valget og glemte ofrene etter
flommen. De 4 døve familiene har
mottatt mat for 3 måneder og sender
en stor takk til Deaf Action Burundi
som kom dem til unnsetning og ba
om hjelp for dem.

De ber DMI om å fortsette sine
barmhjertige handlinger og ber
KOM OG SE! 15.juni.2020

ber Gud velsigne DMI.

andre trakk seg ut av landet.

Situasjonen vil bli gradvis bedre
i Gatumba i juni siden det er den
tørre årstiden og vannet har allerede
begynt å tørke opp. Noen innbyggere
er i ferd med å flytte hjem, mens
andre ikke kan vende hjem siden
husene deres er ødelagt eller
forsvunnet i vannmassene. Vi har
ikke mulighet til å hjelpe dem med
gjenoppbyggingen, men vi ber Gud
om å komme dem til unnsetning.

Den sittende presidenten kunne
ikke fortsette en ny periode etter
presidentvalget 20. mai 2020. Det
styrende partiet stjal stemmer fra
opposisjonen, og i dag hersker det
stor forvirring mellom de to partiene.
De som flyktet fra landet etter valget
i 2015 hadde håpet å vende hjem
dersom opposisjonen vant valget
og en annen regjering overtok
makten, men det styrende partiet
stjal stemmer og beholder dermed
makten.

Presidentvalg 2020
Valget I 2015 førte til en tredje
periode ved makten for presidenten i
Burundi. Det oppsto kaos mellom de
politiske partiene og det igjen førte til
brutale opptøyer og borgerkrig som
minnet om det som skjedde i 1998.
Under opptøyene i 2015 rømte mange
innbyggere ut på landet som følge av
massakrer, mange unge mennesker
døde. Samtidig økte problemene
i landet og mange som drev med
utviklingshjelp stengte kontorene
sine og forlot landet av hensyn til
sikkerheten, mens mange unge flyktet
og levde i flyktningeleirer i naboland
som Den demokratiske republikken
Kongo, Tanzania, Rwanda, Uganda og
Kenya.
Det internasjonale samfunnet stoppet
hjelpen til Burundi og økonomien
falt. Noen få frivillige organisasjoner
fortsatte arbeidet, men uten
tilstrekkelig økonomisk støtte, mens
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Spenning øker mellom regjeringen
og det internasjonale samfunnet.
Det er innført sanksjoner mot landet.
Hvordan vil vi kunne overleve uten
støtte? Livene våre blir vanskeligere
og vanskeligere og i tillegg opplever vi
Covid 19 pandemien som sprer seg.
Vi aner ikke hvordan vi skal overleve.
Vi er avhengige av guddommelig nåde
og hjelp.
Alt er ekstremt dyrt; mat, klær
og offentlig transport. Det finnes
ingen hjelp å hente fra lokale
frivillige organisasjoner eller
mulige samarbeidspartnere hos
handikapporganisasjoner. Blant annet
la Handicap International ned sitt
arbeid i januar 2019.
Vi ber alle, slektninger og kristne
om å være generøse til arbeidet
blant døve i Burundi slik at det kan
fortsette. Vi vil fortsette både å spre
Guds ord blant døve og også drive
annen virksomhet blant døve her i
landet.
Fabien Hamissi
Direktør
Deaf Action Burundi
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Et glimt fra dåpen av åtte personer. Julius: nr. 2 fra høyre.

Tanzania: åtte døpte og et sterkt vitnesbyrd
Av Matthijs Terpstra

Vi mottok en e-post fra Daniel Njihia,
der han forteller at han var i Kenya
da grensene ble stengt på grunn
av Covid-19. Da kunne han ikke
returnere til Tanzania. Daniel synes
det er en veldig vanskelig situasjon.
Han ønsker å få være i Dar Es Salaam
med alle dem som trenger ham i
døvekirken.
Takket være Daniels misjonstjeneste
over mange år i Tanzania, har DMI
Tanzania fått fram flere nye ledere,
slik at arbeidet kan fortsette selv om
Daniel ikke er der. I slutten av mai
ble ni medlemmer av «Immanuel
Deaf Church» døpt ved Cocon Beach,
Masaki i Dar Es Salaam.
En av døptes vitnesbyrd var så sterkt
at vi vil dele det med dere.

Julius vitnesbyrd

Jeg vokste opp med å kalle meg
selv en kristen fordi det var hva jeg
har lært fra mine foreldre, men jeg
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praktiserte ikke kristendom.
En dag var jeg i byen. Da jeg skulle
dra hjem var klokka tre om natten.
Jeg ventet på bussen og la merke til
en bil som bremset og stoppet foran
meg. Noen personer jeg kjente var i
bilen. De spurte om jeg ville bli med
dem.
Etter noen kilometer ble vi stoppet
av politiet. Jeg skjønte ikke hva som
skjedde, men så at de andre løp ut
av bilen og lot meg alene. Politiet
kom for å arrestere meg og slo meg
til jeg var bevisstløs. Jeg våknet på
sykehuset og fikk vite at kjøretøyet
var koblet til et ran, og politiet mente
at jeg var en av ranene. Jeg ble sendt
i fengsel i tre år. Jeg fikk en alvorlig
depresjon.
En gruppe på fire evangelister fra
Immanuel Deaf Church i Dar Es
Salaam besøkte meg i fengselet i
2018. »»
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automatisk betaling av faste regninger

Ja, jeg ønsker å bli fast giver

DMI NORGE
Svarsending 6742
0095 Oslo
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»»
De ga meg et budskap om håp, om
at Gud har gitt oss frihet fra synd,
lidelse og tvil gjennom sin sønn,
Jesus Kristus. Jeg la merke til at det
var faktisk noe spesielt med disse
mennene og kvinnene.
Deres oppriktighet, frimodighet og
engasjement når de forkynte Guds
ord var helt nytt for meg. Jeg husker
budskapet deres som rørte ved hjertet
mitt. De sa: «uansett hvilke prøvelser,
fristelser eller smerter du måtte lide,
kan du alltid holde på håpet om at
Gud frir oss.» Et av bibelordene som
ble brukt av teamet under det første
møtet med dem, husker jeg. Det var
1. Peter 1:3-6.

også er leder for «Immanuel Church
for Deaf» for døve i Morogoro. Hun
bidro betydelig til den nye troen som
fikk meg til å ta imot Jesus som min
frelser og bekjenne det offisielt.
Jeg ser nå fram til å arrangere bryllup
med kirke og familie. Jeg takker
Gud for det nye, lykkelige livet jeg
opplever nå, og for de menneskene
som nådde inn til meg og derved
reddet meg fra det ukjente mørke!

Dette forandret livet mitt. Jeg fikk
en ny jobb, og jeg fikk et åndelig liv.
Under ett av disse unike møtene i
fengselet, traff jeg min forlovede, som

Pr. måned

Salmene 23:1
«HERREN er min hyrde, jeg
mangler ikke noe.»

Pr. kvartal

Mottakker

DMI Norge

Motakkers konto

7877.0835.983

Pr. halvår

Årlig

Belast mitt kontonr.
Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen
Fødselsnr.

(hvis du ønsker skattefradrag)

KID-nr.

(Fylles ut av DMI Norge)

Navn .................................................................................
Adresse .............................................................................
Post nr/ - sted ....................................................................
E-post......................................... Mob.tlf. ..........................
Sted/dato.................................... Underskrift......................
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Filippenene: Arnel Benitez
Av Pastor Andrew oversatt av Eva Kinn He

Koronaviruset har til ført mange
endringer i verden. En av disse
endringene er hvem vi ser på som
helter. Før Koronaviruset var helter
mest sansynlig de som kunne
sparke en ball i et nett, klimpre på
en gitar på en scene eller gråte på
kommando foran et kamera. I dag
er heltene sykepleiere, leger og
medisinske forskere som risikerer sitt
eget liv for å ta vare på syke.
Det viser seg at livet kan være
ganske bra også uten de høyt betalte
og ofte idoliserte idrettsutøverne,
musikerne og skuespillerne som
underholder oss. Men livet er mye
vanskeligere – faktisk truet – uten
de lavtlønnede, ukjente medisinske
personalet som holder oss i live.
Disse menneskene har stor verdi. De
er sanne helter.
Men det fins også andre helter som
vi ikke hører noe om i det hele tatt.
Navnene deres er aldri i avisen.
Deres offer er sjelden anerkjent. De
tjener nesten ingenting. Dag etter
dag hjelper de mennesker i nød. De
gir bokstavelig talt daglig livet sitt
slik at andre kan leve. Og det er
ingen som vet hvem de er.
Arnel Benitez er en av disse heltene.
Arnel er den døve pastoren som leder
gudstjenestene i kapellet på DMIs
Fishermen of Christ Learning Center
i Ligao (der jeg intervjuet elevene
jeg skrev om i bloggene nr 10 - 15).
På den gudstjenesten jeg deltok i
hadde han oppsyn med Faith som
ledet sangen på tegnsprål, Jiselle
og venner som danset i tilbedelse,
og andre elever som deltok med
KOM OG SE! 15.juni.2020

Arnel med kone Antonette.
Begge er døv.

Denne DMI bloggen har som
mål å fortelle om de døve barna, lærerne, pastorene, skolene og kirkene som DMI støtter
i norge. Gjennom deres fantastiske historier håper vi å
oppmuntre til å støtte dette
arbeidet. Vi håper du vil dele
bloggen med vennene dine!
«Pastor Andrew»
tekstlesing fra Bibelen og vitnesbyrd.
Det var imponerende å se så mange
elever involvert i gudstjenesten,
engasjert i å utøve og dele troen sin,
og å være et eksempel for de yngre
elevene.
Arnel holdt en preken om Jakob og
hans rop til Gud: "Jeg vil ikke forlate
deg før du velsigner meg". Det var
et sterkt budskap som syntes å
appellere ikke bare til elevene, men
også til meg. Etter gudstjenesten
delte Arnel med meg målet sitt om å
se alle barna på skolen født »»
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begeistret ham ved skolen, og det
var ved hjelp av dette han utmerket
seg og fant sin mening med livet.

Arnel er en helt for mange av barna
og de ansatte på skolen i Ligao.
født på ny og bære med seg det
ufravikelige håpet om at livene deres
vil bli velsignet.
Jeg blir slått av Arnels heltemot.
Det stammer fra en vanskelig starti
livet. Han er den eldste av tre brødre
og den eneste døve i familien. Han
ble ikke født døv. En sykdom da han
var barn førte til at han ble døv, og
foreldrene ble helt knust. De visste
ikke hva de skulle gjøre eller hvordan
de skulle ta vare på en døv ung gutt.
Men faren hadde hørt om en mann
som het Neville som ga fantastisk
støtte og hjelp til døve barn i Ligao.
Han tok Arnel, som da var 7 år
gammel, til den nye DMI-skolen
og forlot ham der i omsorgen til de
ansatte. Det er ikke klart hvem som
var mest nervøs, Arnel eller faren
hans!
Den første måneden var vanskelige
for Arnel. Han hadde det ikke så greit
og i sengen hver natt ble stillheten
og mørket en kilde til angst. Men
når den første måneden hadde gått,
begynte alt å gå seg til og Arnel
befant seg i en verden hvor han
kunne kommunisere, lære og vokse.
Faktisk var dette de tingene som
12

I dag er han gift med Antonette
og de har fire barn, to gutter og to
jenter. Arnel og Antonette er begge
døve. Alle fire barna er hørende.
Dette overrasket Arnel da han hadde
forventet at to døve foreldre ville få
minst noen døve barn! Men han og
Antonette er takknemlige for at alle
barna deres er hørende, og tenker at
det ville være vanskelig for to døve
foreldre å oppdra døve barn.
De kastet ikke bort tiden og de
lærte alle barna tegnspråk, slik at de
også er flytende i sitt andre språk.
Arnel og Antonette var bekymret
for at barna deres kunne bli mobbet
på skolen for å ha døve foreldre,
men vennene deres syntes det var
veldig kult at familien har sitt eget
"hemmelige språk"!
Arnels kall til tjeneste var
interessant. Egentlig, forteller Arnel
meg med et smil, var det Neville
som kalte ham til tjeneste! Da Arnel
var ferdig med videregående skole
begynte han å undervise på skolen.
Først var det ingen fast stilling for
ham, men rektor foreslo at kunne ha
Bibelundervisning på skolen.
Og det gjorde han kjempebra.
Neville foreslo da at han skulle se
på mulighetene til å bli pastor for
menigheten her. Det var det dyttet
han trengte og han var ett skritt
nærmere å realisere sitt store mål.
Han begynte å studere igjen og ble
uteksaminert fra bibelskolen. Da
han kom til Ligao fullførte han 6 års
trening under en lokal pastor, og har
nå vært pastor i 12 år.
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Arnel har nylig blitt utnevnt til leder
for kirkene i dette området.
Det er en fantastisk stor glede
for ham å se så mange elever på
skolen ikke bare utmerke seg i sin
personlige utvikling og i studiene
sine, men at de tar imot Jesus. Men
en av de største utfordringene hans
er å holde kontakten med de som
er ferdig med studiene og flytter
fra Ligao, vanligvis til Manila. Han
oppfordrer dem til å melde seg inn
i døvekirker i hovedstaden, men
bekymrer seg for dem når de drar
avgårde til storbyen. Det er hans håp
og bønn at DMI kan etablere en kirke
for døve i Manila for å nå døve der,
og slik at studenter fra skolen i Ligao
kan holde kontakten med hverandre
og forbli sterke i troen.
Arnel gjør et stort arbeid, et arbeid
som få ser og kjenner til. Det var
Arnel som gikk sammen med Neville
til Jollybees restauranten for mange

år siden og reddet Lille Neville fra
gatene. Lille Neville er et av de beste
eksemplene på DMIs vidtrekkende
arbeid og Guds ubegrensede nåde.
Lille Neville har nå blitt en helt for
andre døve barn som har hatt en tøff
start i livet *
Dette er en interessant historie om
helter. Hvor ville alle barna på DMis
Fishermen of Christ Learning Center
i Ligao være i dag om det ikke var
for helten Arnel? Og hvor ville Arnel
vært i dag om det ikke var for helten
Neville? Det er tankevekkende og
spennende å tenke hva slags helt
vi alle kan være for andre, enten
personlig, gjennom våre gaver eller
ved bønn.
*I vårt neste nummer deler vi
bloggen om «Lille Neville»

Gruppebilder med Filippenenes DMI døve leder, evangelister og pastorer.
Bildet tatt i 2019.
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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.

Neville har bedt oss om at vi
skal be mye for Lill og Ian i denne tiden.
•

Vi takker Gud for at Han
har passet på menneskene
som er knyttet til arbeidet
i DMI.

Vi arbeider for å bedre døves
livsvilkår i alle verdensdeler og
bidrar til å styrke kristent arbeid
blant døve i Norge.

•

Be om at flere døve tar
imot Jesus og får erfare
Fars kjærlighet.

DMI driver evangelisk arbeid
og setter i gang ulike sosiale,
økonomiske og pedagogiske tiltak
som kan gi døve et positivt og
menneskeverdig liv.

•

Be om at DMI klarer å ivareta økonomiske forpliktelser i sommer.

•

Be om at koronaviruset
ikke rammer DMIs medarbeidere, skoleelever, administrasjon og de andre
involverte.

•

Be om at koronaviruset
ikke rammer DMIs økonomi
både kort- og langsiktig.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig
i Asia, Afrika og Midtøsten.

Grunnleggere av DMI
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
Daglig leder DMI Norge:
Matthijs Terpstra
matthijs.terpstra@dminorge.no
+47 41215782

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.

Visedirektør Deaf Ministries
International:
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983
Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243

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.

Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»

Kontor

Saudagata 11a
4012 Stavanger

Enklere blir det ikke!
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