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En misjonspioner har 
gått bort
Den 12. november døde 
Neville Muir. En gigant i 
misjonshistorien er tatt hjem 
til Gud. 

Han vil bli husket som 
mannen Gud brukte til å spre 
evangeliet blant døve i over 
tjue land på ulike kontinenter 
og til å plante et par hundre 
menigheter.

Årets siste KOM og SE! vil 
være viet hans liv og tjeneste.
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Vår kjære venn, grunnlegger og leder av 
Deaf Ministries International 

Neville Muir 
f. 16. mars 1945 

gikk hjem til Herren i dag etter 
en tids sykdom. 

Fredrikstad, Norge/Beaconsfield, Australia 12. nov. 2020 

Medarbeidere og venner i Norge. 

Begravelsen fant sted mandag 30. nov. fra Berwick Cemetery. 

Opptak av minnesamværet i Monash City 
Church of Christ,  den 30. nov. kan sees på: 

https://youtu.be/zkItZatYDt0 

For de som ønsker å gi en minnegave kan denne sendes 
til DMI Norges konto: 7877.08.35983 

Gaven skal disponeres av ektefellen Lill og barna, 
Brent, Erik, David og Ian 

og skal gå til DMIs arbeide.  

På forhånd takk.
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Det folket som vandrer i mørke, ser et stort lys.  
Over dem som bor i dødsskyggens land,  
stråler lyset fram.  
Jesaja 9,2

Året 2020 ble et bemerkelsesverdig år for alle. Året har vist oss 
hvordan livet kan snu så altfor fort.  Når vi leser den første setningen 
i Bibelen, i 1. Mosebok 1:1, ser vi at «I begynnelsen skapte Gud 
himmelen og jorden.» 

I enkelte indiske byer har forurensingen blitt mindre slik at man 
nå kan se Himalayafjellene igjen. Dette skyldes pandemien og 
nedstengingen.  All godhet kommer fra Gud og Gud lar alt det onde 
vendes til det gode, selv om vi er ikke i stand til å forstå hvorfor. 
Dette minner oss om å legge oss selv i Guds hender.

Desember er en mørk måned, men over alt er det pyntet med lys.  
La oss feire og dele det virkelige lyset som Jesaja profeterte om. 

Gud har gitt oss to hender.  
En til å ta imot med og en til å gi med. 
Billy Graham

Vær med oss og la oss være vendt mot de minste og glemte 
mennesker. 

La oss være lys i mørke, ved Guds nåde! 

Matthijs Terpstra
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Neville Muir gikk bort
Av Matthijs Terpstra

Ektemannen, faren, vennen og DMIs grunnlegger gikk fra oss torsdag 
12. november etter å ha slitt med kreft i mange år. Neville fikk ta 
en fredelig og verdig avskjed med kona Lill, sønnene, svigerdøtrene 
og barnebarna til tross myndighetenes strenge tiltak for å begrense 
spredningen av Koronaviruset. 

Neville ble begravet mandag 30. november på Berwick Cemetery 
som ikke er langt fra huset deres. Lill kan passere dit på en halvtime, 
noe hun er glad for. Minnestunden over Neville ble live-streamet 
slik at venner og kollegaer over hele verden kunne være med på 
den. Internett-linken til denne minnestunden er delt på DMI Norges 
hjemmeside.

I dette nummeret deler vi noen bilder fra Nevilles liv sammen med Lill 
og noen hyllester fra norske nære venner. 
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Minneord om Neville
På DMI-konferansen i Norge i 
2017 var det en lang rekke med 
mennesker som ønsket å klemme 
Neville.

Neville tok kallet på alvor fra han 
var en liten gutt. Han fulgte i Jesu 
fotspor, og han ”så” de som andre 
ikke så. Han har velsignet mange. 
Vi ble en familie, både døve og 
hørende, og vi ser frem til å møte 
Neville igjen i himmelen. 
Heidi Woll 
 
Fra vårt ståsted i kulissene til DMI 
erfarte vi gjennom Neville Guds 
virkelighet i praktisk handling.

Ingen får til så mye uten Herrens 
ledelse. DMI har vært og er et 
misjonseventyr. 
Tross mye motgang viste Neville 
på ydmykt vis: 
”Hvor er jeg sæl som kan med liv 
og med sjel tjene  
så nådig en Herre!” 

Takk for alt så langt! På gjensyn!

Fra salmen ”Herre jeg hjertelig 
ønsker å fremme din ære”.  
Per Ludvig Kamperhaug 
 
Bibelen sier vi skal så frø. 
Fantastisk at Neville samlet døve 
barn og voksne, og underviste 
dem alltid fra bibelen og ga dem 
kunnskap om ”veien” og at nåden 
er nok.  

Vi takker både hørende og døve 
som ga penger så Neville kunne 
gjøre dette. Vi tenker på Neville 
og familien hans med fred. 
Kirsti Vuorimies 

Det har vært enestående å bli 
kjent med Neville. Neville var 
dynamisk, og visste hva han 
skulle, og han fikk det til! 

Det er fabelaktig at 
misjonsarbeidet ble slik vi ser 
det i dag.  Det har vært så 
gledelig for meg å få være en 
liten brikke i det stor arbeidet helt 
fra 1980-tallet. Det har gitt meg 
rikelig velsignelse. Det er Guds 
vei, og det er Han som har æren 
for alt sammen. 
Else Marie Hasselgård

Lenge før Gud kalte meg til å 
bli med i DMI selv, møtte jeg 
Neville. Det som slo meg, var hvor 
ydmyk denne mannen virket. En 
internasjonal leder og en misjons-
pioner, så ydmyk …?

Da jeg dro på min første 
misjonsreise med ham for akkurat 
ti år siden, oppdaget jeg noe mer. 
Kjærlighet! Jeg så hvordan han 
elsket de døve og hvordan de 
gjengjeldte denne kjærligheten. 
Jeg selv følte meg også elsket.

Når Gud nå har tatt Neville hjem, 
så gir han videre en tjeneste til 
oss der han har satt en standard 
for lederskap, noe han må ha 
lært av Jesus: led mennesker 
ved å tjene dem på en ydmyk og 
kjærlighetsfylt måte.

Vi elsker fordi Han elsket oss først. 
1 Joh. 4,19. 
Gunnar Dehli
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Det var ikke uventet, men både 
vemodig og trist når vi fikk 
meldingen om Nevilles bortgang.

Det var ikke vanskelig å bli glad 
i Neville og hans lune smil og 
gode humør. Han var en “Bauta” 
og et sann Herrens tjener og vi 
minnes hans utrettelige innsats 
for at døve skulle få et bedre liv 
gjennom hjelp og utdannelse, 
og ikke minst at de fikk lære om 
Jesus. Vi kan ikke annet enn å bli 
imponert av hans “stå på vilje” 
og optimisme for arbeidet han, 
sammen med sin kjære Lill, fikk 
lede gjennom alle disse årene.

Vårt første møte med Neville 
ligger mange år tilbake, helt fra 
den første tiden Lill og Neville 
startet sitt arbeide i Korea.

Et lite minne dukker opp når 
vi skriver disse minneordene. 
Vi møttes i Fredrikstad ifm. en 
av våre samlinger og vi spurte 
Neville: Du har både kone og 
sønner som snakker Norsk, men 
ikke du, hvorfor ikke? Han så 
på oss med sitt gode smil og sa 
ganske kort. Jeg prioriterer å lære 
med flest mulig tegnspråk og 
Engelsk snakker de fleste av oss. 
Dette understreker igjen hva han 
konsentrerte seg om, å kunne 
kommunisere med de døve og 
fortelle dem om vår store Herre 
og Mester, fantastisk.

Og nå er det vemodig å stryke 
hans navn i bønnelista vår, det 
er ikke lenger nødvendig, for 
nå er han hjemme hos Herren, 

uten sykdom og plager - og slik 
de sier i Frelsesarmeen: Han er 
forfremmet til herligheten.

Inspirert av hans trofasthet vil 
også vi fortsette å be for arbeidet 
i DMI, for deg Lill og for din kjære 
familie.

Vi takker Gud for hva han gav 
oss gjennom Neville og lyser fred 
over hans gode minne 
Aagot og Borgar Jølstad 
 
Tro, håp og kjærlighet. 
Neville brakte evangeliet til 
mange døve mennesker, med stor 
tro og med håp. 

Han viste oss Guds ubetingede 
kjærlighet. Jeg vil aldri glemme 
hvordan jeg var vitne til at Neville 
sang av full hals, med tegn og 
med hele sitt hjerte fra Salme 
118: 24: ”Dette er den dagen 
Herren har skapt; vi skal glede 
oss og glede oss over den,” 
selv om DMI var i en vanskelig 
situasjon på den tiden.

Opplevelsen av forholdet til Gud 
som Neville hadde, var virkelig 
håndgripelig. Jeg kommer til 
å savne Nevilles uendelige 
tro og stadige håp om større 
velsignelser. Kjærligheten du 
viste, Neville, lever videre i oss 
fordi du var en mann nær Gud 
og du åpenbarte Guds evige 
kjærlighet til oss.  
Tusen takk, Neville. 
Matthijs Terpstra
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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 .................................................................................Navn .................................................................................
Adresse .............................................................................
Post nr/ - sted ....................................................................
E-post.........................................  Mob.tlf. ..........................
Sted/dato....................................  Underskrift......................

Mottakker       DMI Norge
Motakkers konto    7877.0835.983

Pr. måned          Pr. kvartal         Pr. halvår           Årlig

Vær med og støtt - 
- en skole i fantastisk utvikling på 
et av verdens farligste steder!

I Beni, øst i Kongo, der opprørere 
stadig driver tilfeldige draps-tokter 
for å destabilisere samfunnet, og 
der både Ebola-pandemi og Koro-
na har herjet, der blomstrer nå en 
stadig voksende skole for døve.

Nå har det blitt 62 elever der. Myn-
dighetene har akkurat godkjent 
skolen. Den oppfyller alle formelle 
krav og myndighetene vil derfor 
begynne med å gi noe støtte til læ-
rerlønninger. DMI Norge har bidratt 
til å bygge klasserom, toalett-bygg 
(«utedass»), kontor og nå et split-
ter nytt kjøkken (se bilde,) som de 
jubler over.

Planen som Alain, skolens døve rektor har, er å gjøre skolen selvforsynt 
med mat til elevene. Skolelunsjen kan være det eneste skikkelige  
måltidet disse barna får i løpet av en dag.
Alain har lansert en tredelt plan:
- Å dyrke grønnsaker på skolens eget område
- Å kjøpe noe ekstra jord der de kan plante kakao- og banan-trær
- Å drive noe husdyrhold

Dett vil til sammen kunne gjøre dem selvforsynte og redusere  
avhengigheten av stadig støtte utenfra.

Allerede er det samlet inn 79.000 kroner av det totale behovet på 
132.000 kr som de trenger. Vil du være med på å gi dem de siste 
53.000 kronene de trenger?

Det ville blitt litt av en julegave til dem!

Om det skulle komme inn mer enn det de trenger, vil det overskytende gå 
til dekking av andre behov i DMI-arbeidet i Kongo.

Bank: 7877.08.35983
Vipps: #10753
Merk gaven med «Døveskole Beni».
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Spenning ved overgang til et nytt år
Av Gunnar Dehli

2020 har nok vært det mest spesielle året vi har opplevd i DMIs over 
40-årige historie.

I likhet med situasjonen i verden for øvrig, har også vårt arbeid 
vært rammet av Korona-pandemien. Skoler har vært, og er delvis 
fremdeles stengte. De fleste av våre døvekirker har ikke kunnet 
samles. Mange av dem som har startet små firmaer ved hjelp av DMIs 
mikro-lån har ikke kunnet drive sin virksomhet dette året.

I høst ble så Neville Muir, DMIs grunnlegger, så syk at vi skjønte det 
gikk mot slutten. Da han døde 12. november, uttrykte folk fra alle 
verdenshjørner hvor uvirkelig det var at Pappa Neville nå var borte. Et 
vemod har preget folk på misjons-feltene siden han gikk bort.

På mange måter kan vi si at DMI har blitt hardt rammet dette året. 
Likevel, vi deler noe av Paulus erfaring i 2. Kor. 4,8:

Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, 
forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel.

Midt i det hele har vi fått oppleve Gud Fars velsignelser:

• Knapt noen av våre medarbeidere og deltakere i DMI-arbeidet har 
vært rammet av Korona-viruset.

• Evangelie-formidlingen til døve har fortsatt, også på nye måter – og 
mennesker tar imot budskapet.
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• Gavene til arbeidet har ikke «tørket inn» til tross for all usikkerheten 
som har rådet dette året. Vi har hver måned kunnet sende ut de 
pengene feltene har trengt for å drive arbeidet lokalt.

• Vi har kunnet velsigne mange av familiene til døve med mat der 
Koronaen skapte matmangel. 

Når vi nå går inn i et nytt år, er det med en viss spent følelse. Tanker 
som kommer, er:

• vil arven fra Neville bli ført videre i samme Ånd? Kan Gud bruke oss 
til å bygge videre på det grunnlaget som er lagt – i enhet?

• vil pandemien avta slik at det igjen blir mulig å fortsette arbeidet 
som før, eller vil framtiden se annerledes ut? Kommer Gud i stedet til 
å åpne nye dører?

• vil DMIs trofaste venner kjenne seg ledet til å fortsette å holde 
dette arbeidet oppe i bønn?• vil alle støttepartnerne fortsette å gi 
til misjonen blant døve også nå som Neville er borte? Vi trenger ikke 
minst at folk vil gi generelle gaver, penger vi kan kanalisere dit vi ser 
at det er behov.

Kjære alle venner av DMI: Vi trenger dere fortsatt, ja, kanskje mer 
enn noen gang! Vil du være med oss inn i 2021, inn i den nye fasen 
av misjonen blant døve?

Takk!

Vi ønsker dere en fredfylt jul og et velsignet 2021!

Gunnar Dehli 

 
Vi er alltid presset, men ikke knekket,  

vi er rådville, men ikke rådløse,  
forfulgt, men ikke forlatt,  

slått ned, men ikke slått i hjel.

2. Kor. 4,8
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Minnestunder over hele verden
Av Gunnar Dehli

Selv om Koronasituasjonen gjorde at ikke mange kunne være samlet 
ved Nevilles begravelse, ble minnestunden fulgt av mange over 
internett og ble tolket til tegnspråk flere steder. Kjærligheten til Neville 
og takknemligheten over det Gud har gjort gjennom han, har de siste 
ukene blitt uttrykt mange steder. I en rekke land har det blitt avholdt 
minnestunder. Hans bortgang har blitt markert på flere døveskoler, 
der både lærere og elever, foreldre og til og med representanter for 
myndighetene har deltatt. I mange av DMIs døvekirker har det vært 
holdt minnegudstjenester. Overalt har det vært satt fram bilde av 
Neville og lys er blitt tent.
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DMI-dag 2020
Av Matthijs Terpstra

Som i de foregående 
årene, har DMI 
også i år holdt sin 
årlige sammenkomst 
hvor styret, DMIs 
administrasjon og 
givere kunne samles. 
DMI-dagen er en flott 
anledning hvor alle 
involverte åpent kan 
drøfte ulike temaer og dele sine tanker rundt arbeidet. 

Den årlige DMI-dagen pleier å bli arrangert på ulike steder i landet, 
men i år måtte vi avlyse å møte fysisk. Samlingen skulle egentlig 
avholdes i Oslo Vestre Kirke etter Gudstjenesten der. Takket være 
teknologien som tilbyr gode alternativer, kunne DMI-dagen likevel 
gjennomføres på Zoom søndag 22. november. Cirka 25 personer ble 
med på det digitale møtet. 

Møtet ble innledet med en minnetale over Neville Muirs bortgang. 
Styreleder Heidi Woll delte høydepunkter i Nevilles liv, og om hans 
livsverk blant døve i alle årene siden 1978 sammen med kona Lill. 

Utviklingen rundt arbeidet i både Norge og på det internasjonale 
området ble presentert av daglig leder i DMI Norge, Matthijs Terpstra 
og DMIs internasjonale direktør, Gunnar Dehli. I Norge planlegges det 
å starte opp igjen bibellinjen «LIV» i august 2021 i samarbeid med Ål 
Folkehøyskole. Skolen tilbyr seks friplasser for studenter. 

DMIs videre drift er god ivaretatt ved kontoret i Australia og i Norge. 
De arbeider tett sammen ledet av Gunnar Dehli. 

I møtet ble det særlig redegjort for hvordan Koronaviruset har 
påvirket arbeidet på våre ulike felter. 

Josephat Mulongo, direktør for DMI-arbeidet både i Kenya og Uganda, 
deltok i også i møtet vårt. Josephat meddelte at styret i Kenya, som 
har ansvar for DMIs 8. internasjonale konferanse, har bestemt å 
utsette konferansen helt til 2022. Selv om vaksinasjoner kan føre til at 
livet etter hvert kan vende tilbake til det normale i andre halvår 2021, 
vil viruset-situasjonen det første halvåret, skaper hindringer for alle 
konferanse-forberedelsene.
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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

Lill og Neville (   )Muir

lill@deafmin.org

+613 97 697 097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

Bønnetemaer 
Du kan støtte DMIs arbeid ved å be 
for vår virksomhet over hele ver-
den. Aktuelle bønntemaer:

• Takke Gud for Nevilles  
trofaste arbeid i mange år og 
for den veldige veksten i  
arbeidet.

• Takke Gud at vi i DMI erfarer 
fred og trygghet etter Nevilles 
bortgang.

• Be om at Lill og Ian får å 
erfare Guds fred, spesielt nå i 
juletiden.

• Be om at DMIs skoler, elever 
og stab vil få et godt arbeidsår 
i 2021!

• Be om at vi som leder DMI 
kan få fortsette å erfare at Gud 
velsigner dette misjons- 
arbeidet.
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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

 
Visedirektør DMI 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

Fanger i Zambia: 
1503 56 95521

Vipps:  
«DMI NORGE» 
«10753»

Kontor 
Saudagata 11a 
4012 Stavanger

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.

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!



Besøksadresse:

Saudagata 11a 
4012 Stavanger

post@dminorge.no 
Org.nr.: 884 690 242 
Vipps: «10753» 
Bank: 7877.0835.983

Døveskole i Beni (Kongo) trenger din støtte!

Vær med og støtt en skole i fantastisk utvikling  
på et verdens farligste steder!

 
Vil du være med på å gi dem de siste 53.000 kronene de trenger? 

Les mer om hva skolen trenger støtte til på side 8.
Merk gaven med «Døveskole Beni».

Vipps «10753»
Bankoverføring «7877 0835 983»


