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Kjære familie og venner! 

Riktig God Påske! Enda en gang skal vi få minnes Jesu lidelse for vår skyld og 

feire hans seier over døden. Kongenes konge ga seg selv for at vi skal få leve et 

fullverdig liv her i tiden og siden i evigheten. Dette glade budskap har gjort mange 

mennesker glad og frigjort også i blant verdens døve befolkning. Hjelp oss å nå 

enda flere! Vi betjener hver uke omkring 2500 døve i Asia og Afrika. Foreløpig er 

dette bare som “en dråpe i havet”. Likevel vil vi glede oss over det som skjer og 

ikke bli trette i den oppgaven Gud har gitt oss. Her er noen av de aller ferskeste 

nyhetene denne gang. 

“Misjons-middager” og leirer 

Mens dette brevet blir skrevet i Norge, er Neville på vei til Filippinene med et team 

som skal arrangere leirer der. Leir er årets høydepunkt for våre døve. I fjor hadde vi 

ikke midler til det. Da Neville var på Filippinene i februar, kom barna 

forventningsfulle imot han og spurte: “Blir det leir i år?” Hvor pengene skulle 

komme fra visste han ikke, men han hadde ikke hjerte til å si “nei”. De siste to 

helgene har det vært stor aktivitet i hjemmet vårt. To middags aftener for tils. ca. 50 

mennesker ble arrangert til inntekt for leirene. Dermed ble det rikelig med penger 

til leirer i år. Et lykkelig team reiser for å glede barn og ledere ved skolene i Albay 

og elevhjemmet i Davao. 

Nybygget i Davao 

Byggingen går med liv og lyst. Kommer pengene inn i tide, skulle bygget stå ferdig 

til skolestart på Filippinene i juni. Innen utgangen av mars trengs 70000kr. Innen 

mai trengs ytterligere 150000kr. Bli med oss i innspurten! 

Thailand 

Døvemenigheten i Chiang Mai der vi hadde døvekonferanse i 2002,har fått se unge 

døve ledere ta ansvar mens misjonærene var på hjemmeopphold. Nå opplever de 

vekst. 



Burma 

Dere husker kanskje gaven som gjorde oss i stand til å kjøpe en eiendom i 

hovedstaden Yangon. Huset er nå ferdig restaurert og klart til bruk. Innvielsesdagen 

blir 25.april. Be om at dette bygget vil bli til stor velsignelse og hjelp for det videre 

døvarbeid i Burma. 

Gjeldfri døvekirke i Korea 

Den lille døvemenigheten på øya Kangwha, nær grensen til Nord-Korea, består av 

omkr. 25 døve mennesker. Den 7. mars kunne de holde takkegudstjeneste for at den 

nye kirken deres var blitt gjeldfri! Dette er enda et Guds eventyr i KABDs 

misjonsverden! Med iherdig innsats ifra denne lille flokken ledet av Kumiko og Do 

Hyong Lee, har Gud lagt sin velsignelse til og sendt dem mange uventede gaver. 

Bønneemner 

 Leirer på Filippinene. 

 Nybygget i Davao. (220000kr trengs.) 

 Nye muligheter i Burma 

 Arbeidet i Afrika 

 Erik og Rebeccas bryllup 

 Misjons-middager 

 Afrika 

Be for de mange døvemenigheter og medarbeidere i Afrika. Arbeidet der får 

et stadig mer internasjonalt preg. Be for Daniel i Tanzania som er døv 

misjonær utsendt fra Kenya og hans familie. Husk Gloria som er filippinsk 

misjonær til Kenya, og som leder vår eneste barneskole der. Bibelskolen i 

Kampala har nå 12 nye studenter fra Uganda, Kenya, Burundi og Tanzania. 

Be for David som leder arbeidet i Uganda hvor den neste internasjonale 

konferansen skal være i august 2005. 

Fra familiefronten 

Bryllupsdagen til Erik og Rebecca ble en velsignet og flott dag. Takk for mange 

gode hilsner! Mormor og mamma Lill er for lengst kommet til Norge og har rukket 

å fortelle de ovenstående nyheter på diverse plasser. Pappa Neville reiser i dag til 

Filippinene og har svært mye reising foran seg dette året. I oktober kommer han til 

Norge til en døvekonferanse i Sandefjord. Kontakt oss dersom dere ønsker besøk 

mens han er her! Vi takker hjertelig for forbønn som ofte er svært påtagelig! Takk 

for gavene som muliggjør arbeidt! Må Gud få velsigne rikelig! 

Vennlig hilsen Neville og Lill 


