Internasjonal Døvemisjon
“På den dag skal de døve høre bokens ord.” – Jesaja 29,18

Takk og bønn
• Be for de mange som
rammes av finanskrisen,
hjemme og ute
• Takk og bønn for våre
byggeprosjekt! Be om
trygg transport av materialer,og at mye kan gjøres før regntiden.
• Bønn for Burma. Takk for
nyreparert Døvesenter i
Yangon!
• La 2009 bli et bønne-år
for DMIs arbeid på tre
kontinent.

Grunnmuren til kirkebygget i Kampala på plass.
Gamle-bygget i bakgrunnen. Det gjenstår snaue
1 mill kr til å fullføre byggeprosjektet i Uganda.

Gaver kan merkes ”Ugandaprosjektet”.
DMIs nye kontonummer:
Generelle gaver: 7877 08 35983
Fadderkonto: 1202 22 18326
Prosjektkonto: 1202 22 18407

K

jære familie og venner!
Hjertelig takk for mange gode
hilsener til jul! Vi fikk en spesielt
meningsfyllt juleaften. Tjuetre
mennesker fra de fem verdensdeler
satt rundt bordene i stua vår. Blant
familie og venner var åtte land representert. Takken gikk til Gud
som lot oss minnes Jesu fødsel på
denne svært så internasjonale måten...”Ære være Gud i det høyeste,
og på jorden Guds velbehag...”
2009 - et spennende år

Med prosjekter av mange slag på
tre kontinent har DMI fått merke
verdens finanskrise og med den en
tendens til å bli mismodig. Men
erfaringen vår sier noe annet: Gud
kan vende det onde til det gode! Vi
har forberedt våre medarbeidere
på trangere kår i tiden framover.
Svarene de har gitt oss gjenspeiler
en flott holdning. Ingen tanker om
å gi opp pga dårlige tider! Vi må
gjøre det gode ”...inntil Herren
kommer og stå på vår plass.” Fabian, lederen vår i Burundi foreslo å
gjøre 2009 til et spesielt bønne-år
for alt DMIs arbeid. I Bibelen leser
vi at Gud er ”Far til alt som kalles
barn i himmelen og på jorden”.
Derfor står vi foran en spennede
tid!
Ugandaprosjektet

Vi har folk som har reist på team til
Uganda. Diverse forsyninger til
byggingen er på vei. Be om at alt
kommer vel fram! Takk til dere
som allerede har begynt å gi til dette viktige prosjektet! Be om at mye
kan gjøres før regntiden tar til. Det
gjenstår i underkant av 1mill. kro-
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ner. Kan du hjelpe, så vennligst
merk gaven ”Uganda-prosjektet”.
Bruk ny prosjekt konto nr:
1202 22 18407 !
Enda et barn å ta vare på...

Myndighetene fant henne på gaten i
Davao på Fillipinene. Alle forsøk
på å finne foreldre eller pårørende
førte ikke fram. Til slutt ble hun
brakt til DMIs Døvesenter i byen.
Der ble hun
tatt vel imot!
Asuelas som
leder sentret,
viser ingen
bort. Navn og
fødselsdato er
ukjent, men
de har kalt henne ”Sitti” og antar
hun er omkring 12 år gammel. Nå
har Sitti fått døve venner og alle er
blitt glad i henne. Hun får skolegang og snart er hun kløpper i
tegnspråk. I tillegg til de allerede
120 på stedet, ble det enda en å
mette,.. enda et privilegium...
Husk! Ny konto til døveskoler
og faddergaver: 1202 22 18 326
Barne- og ungdomsarbeid

DMI driver et vitalt barne- og ungdomsarbeid i mange land med ledere som står på sin plass om det er
flust eller dårlig. Takk til hver giver som muliggjør drift av mange
undervisningstilbud ved 7 skoler
med godt over 300 døve barn og
unge. På skolen i Ringa i Kenya har
de plutselig fått hele 10 nye elever
på nyåret. Vår bønn er at alle munner mettes, og livet bli verd å leve
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for hver og en av disse Guds ”minste små”...
Bønn for Myanmar/Burma

Dessverre så har myndighetene
begynt å stenge kirker. Be om at de
lar døvesenteret være i fred! Be for
døve i landet, for døvemenigheten i
Yangon og for døveskolen i Kalay.
Pga manglende inntekter kansellerte Neville sin Burma reise i januar.
Nå i ettertid har vi fått vite
at flyet han skulle reist med styrtet
på vei til Kalay. Slik ble de bevart
både Neville og Palian!

Døvesenteret i Yangon.
Nå er det reparert og
nymalt etter stormen
Nargis raserte i 2008

Nyhetsbrev på e-post

Ønsker du nyhetsbrev på e-post,
vennligst send din e-post adresse til
Idun: idun.moe@deafmin.org
Kan du også nevne for henne om
du foretrekker å bruke nettbank?
Hjertelig takk til hver og en for
misjonsgaver, bønn og omtanke!
Vennlig hilsen Neville og Lill
PS: Før dette brevet sendes til trykking vil vi gjerne la dere få vite at
alt er vel med oss her ved hovedkontoret utenfor Melbourne, Australia. Vi takker Gud at vi inntil idag
er blitt bevart! Brannene raser
fremdeles her i staten Victoria,
noen av dem ikke langt unna. Be
for de mange menneskeskjebner
som er så hardt rammet og de som
fremdeles er truet av brannene!

B

Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon
Konto nr: 7877 08 35983 Organisasjonsnr: 884 690 242

Henrichsdammen 53
3123 Tønsberg

