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At tage evangeliet 
til sig 

  Deaf Ministries
  International

Lovpris Herren, forkynd hans navn, kundgør blandt 
folkene, hvad han har gjort. Salme 105:1

Til minde om Neville
Det er et år siden, at vores elskede grundlægger, far og ven 
Neville Muir gik bort. Hvor meget vi savner ham! Vi savner 
hans kærlighed til evangeliet og til de døve, hans apostolske 
begavelse, hans dejlige humoristiske sans, hans vidtræk-
kende medfølelse, hans utrættelige hengivenhed, hans fan-
tastiske faux pas, hans ydmyghed, hans historier fra fortiden 
og hans visioner for fremtiden.  
Den 12. november 2020 var en trist dag for os alle: Vi mist-
ede en helt særlig person. Det var også en tid til at være 
taknemmelig: Vi havde levet sammen med en helt særlig 
person. Han nåede ind i alle vores liv. Hundredvis af ønsker 
og vidnesbyrd kom ind efter Nevilles død, mange blev trykt i 

vores nyhedsbrev i december 2020, mange flere 
online og på papir. De sagde alle det samme, 
men på så mange forskellige måder: Neville 
mindede os om, hvad Jesus ville gøre. 
På grund af Neville fortsætter vi med at gøre 
det, som Jesus ville gøre. Dette nyhedsbrev er et 
vidnesbyrd om det igangværende arbejde, som 
Neville startede. Det fortæller den uophørlige 
historie om døve liv, der berøres, reddes og sty-
rkes. DMI’s arbejde ærer Neville, samtidig med 
at det bringer ære til Gud. 
Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med Lill 
og familien i denne tid.



Opdatering om familien Muir

Myanmar

Ny kirkebygning 

Tak til alle vores støtter, som har udtrykt kærlighed og bekymring 
for Lill og Ian i løbet af de sidste tolv måneder. Vi vil gerne give jer 
en opdatering, så I kan høre, hvordan det går med dem begge. 
Lill har klaret det sidste år med utrolig modstandsdygtighed og tro. 
Der har været mange triste øjeblikke, da hun sørger over Neville, 
men hun er blevet ved og har fundet mange ting at være glad for på 
trods af sorgen. De sidste måneder har været hårde, og indespær-
ringen i Melbourne har forhindret hende i at deltage i sine normale 
sociale aktiviteter. Hun har dog hver dag tid til at spille klaver, gå 
ture og deltage i et online bibelstudie, som hendes kirke afholder 
hver eftermiddag. Lill har bevaret forbindelsen til DMI og har hjul-
pet til på nyhedsbrevsdage og har deltaget i bestyrelsesmøder - hun 
er blevet ret dygtig til at finde ud af, hvordan man kommer ind på 
Zoom! 
Ian har fundet det meget svært at tilpasse sig til livet uden sin far, 
men der er også mange ting, som vi kan prise Gud for. Ian har nu 
en fridag om ugen til at have en “legedag” med sin støttepædagog, 
hvilket har gjort de andre fire arbejdsdage meget mere overskuelige 
for ham. Selv under lockdown har han fået lov til at gå ud med sin 
støttepædagog, selv om det kun er til en takeaway-madpakke og 
en tur i parken. Han videoopkalder familiemedlemmer hver dag 
for at høre, hvordan alle har det, og han viser stolt den mad frem, 

som han har lavet to gange om ugen sammen med en støttepæda-
gog. Neville ville blive begejstret over at se, hvor langt Ian er nået 
med sin kommunikation i år - at han skal række ud for at bede om 
støtte, når han har det svært, at passe på Lill og at arbejde med sin 
talepædagog og psykolog har alt sammen ført til, at han er kommet 
ud af sin skal og er blevet meget mere fortrolig med kommunika-
tion. Ian venter på, at lockdown slutter, så han kan invitere sine 
brødre til en filmaften og tage familien med ud at spise frokost på 
sin yndlingscafé. 
Fortsæt venligst med at bede for Lill og Ian og for resten af familien, 
mens de støtter og hjælper dem. 
 

Filippinerne - Ligao Church
På trods af de vedvarende udfordringer med COVID fortsætter 
Emmanuel Church of the Deaf i Ligao med at bringe evangeliet ud 
til de døve. Arnel har trofast været præst sammen med sin kone 
Antonette, ledet gudstjenesterne og arbejdet fra hus til hus. Der 
afholdes to gudstjenester hver søndag i den nybyggede kirke. De 
er omhyggelige med at følge alle COVID-protokoller, og med social 
distancering er de over 20 pladser fyldt op til hver gudstjeneste.
Arnel’s tjeneste går langt ud over “kirkelige aktiviteter”. Han har 
brugt en stor del af dette år på at besøge huse, ikke kun for at dele 
ordet, men også for at hjælpe med reparationer af huse. Efter tyfoner tidligere på året 
er der masser af arbejde for dem at gøre! Denne form for praktisk tjeneste skaber fæl-
lesskab. Det er med til at gøre ordet levende. Det viser folk, at Jesus ikke kun bekymrer 
sig om deres fremtid, men også om deres “nu”. Det fortæller dem, at evigheden er en 
nuværende besiddelse.
Arnel opfordrer os til sammen med ham at prise Gud for at have beskyttet ham og alle 
hans kære midt i pandemien; at prise Gud for hans fortsatte daglige beskyttelse og 
forsyning.

Situationen i Myanmar er både forfærdelig og inspirerende. I en nylig tekst skrev Myanmar DMI’s direktør Pa-Lian, at “situationen er ikke 
så farlig nu - der er kun nogle få bomber”. På trods af de civile og COVID-risici går lærerne på skolen i Kalay fra hus til hus for at fortsætte 
børnenes undervisning. Skolelederen fortæller, at “børnene er så glade, at lærerne ikke kan holde op med at undervise, selv om sikker-
heden er dårlig”. De er klædt i beskyttelsesudstyr fra top til tå, og de fortsætter!

Lærere i elev-
ernes hjem bærer 
medicinsk beskyt-

telsesbeklædn-
ing, mens de 

underviser.

Ældre kvinde fra 
Yangon-kirken 
menighed 
modtager fødevar-
ehjælp.



D.R.Congo - Beni School
Hvis du har fulgt med i udviklingen på Beni-skolen i D.R.Congo, ved 
du, at frokostprojektet i køkkenhaven har været en stor succes! Du 
vil også huske, at de gårde, der blev købt, også er godt i gang med 
produktionen. Der var bare et enkelt fartbump, som gav anledning 
til nogle problemer. De høstede produkter blev opbevaret i det køk-
ken, der blev bygget for ikke så længe siden, klar til at blive brugt til 
frokoster, mens overskuddet skulle sælges på markeder. Bygningen 
var ikke særlig sikker, da den var lavet af træpaneler, og tyve brød 
ind og stjal de høstede 100 kg bønner!
Løsningen var at bygge en stærk, sikker bygning af beton til op-

bevaring af produkterne. Takket være nogle generøse støtter blev 
bygningen opført af et hold på 17 bygherrer på 15 dage! Holdet 
bestod af både hørende og døve. Nu har skolen en sikker bygning 

til opbevaring af alle deres høstede produkter. Den bygning, der 
oprindeligt blev brugt til at opbevare produkterne, vil nu igen blive 
brugt som køkken. 
Personalet og eleverne på Beni-skolen er så taknemmelige for den 
støtte, de har modtaget for at få dette projekt op at stå. Det har 
ændret så mange liv. Ikke alene får de mad, men dette projekt har 
også givet job og indkomst til mange døve i deres lokalsamfund.
“Tak for jeres støtte, tak for at I bekymrer jer om os, tak for at I 
skubber os fremad, tak for at I fremmer de døve. Gud er stor. Pris 
Herren.” Alain (direktør for Beni School for the Deaf)

Uganda - Lira Kirke
Det er altid en stor glæde, når vi hører nyheder om troende, der går 
gennem dåbens vand. Det er sådan en offentlig trosbekendelse. Vi 

var for nylig glade for at 
få at vide, at 8 døve fra 
Lira Immanual Church 
var blevet døbt i en lokal 
flod. De havde forventet 
at få 18 dåb, men på 
grund af oversvømmel-
ser og ufremkommelige 
veje kunne 10 af dem 
ikke tage turen fra Apac. 
Som I kan forestille jer, 
ville det have været en 
stor skuffelse for delt-
agerne. Vi ser frem til 

at høre nyhederne om deres dåb i den nærmeste fremtid. Vi takker 
Gud for disse Kristi efterfølgere. Må Guds velsignelser være over 
dem, mens de vokser i deres tro og kærlighed til ham.

De, der venter på at blive døbt, og deres familier.



Malawi - succes med landbruget
Mange af jer har ikke blot fulgt udviklingen i Malawis projekt om 
selvforsyning, men har også givet et generøst bidrag til det. Vi er 
glade for at kunne meddele jer, at de første afgrøder har været en 
stor succes! DMI har kunnet bruge de indsamlede midler til at købe 
alle de ting, der er nødvendige for at give denne farm de bedste 
chancer for en vellykket høst. Dette omfattede en benzindrevet 
vandpumpe, som har betydet, at afgrøderne er godt vandede, selv i 

de tørre måneder. 
Den første beplantning af blomkål og tomater er blevet høstet 
og solgt på de lokale markeder. Blomkålene blev solgt til en god 
pris, men desværre var prisen på tomater denne gang lavere end 
forventet. Det er “lavsæson” for grøntsagsdyrkning, så der var en 
forventning om, at tomaterne ville opnå en højere pris. Nogle få av-
lere fra andre områder bragte også deres tomater fra “lavsæsonen” 
på markedet, hvilket pressede prisen ned. Ikke desto mindre er 
det vidunderligt at se så rigelige høstudbytter på vores malawiske 
marker! 
Vores mål er at etablere flere projekter som dette og andre initia-

tiver til selvforsyning flere steder, hvor DMI i øjeblikket arbejder. 
Hvis du vil donere til fremtidige selvbærende projekter, kan du 
besøge vores websted: www.deafmin.ord/donate 

Bountiful first harvest



Malawi - Bibelstudie med et twist

Tanzania

16 entusiastiske deltagere fra DMI-kirken i Malawi steg om bord 
på en bus for at tilbringe en uge i en nærliggende by for at studere 
Guds ord sammen som en gruppe. På grund af COVID-begræns-
ninger kunne de ikke mødes i deres sædvanlige bygning. Under 
rejsen blev bussen stoppet af politiet i forbindelse med en rutine-
kontrol. Af en ukendt grund havde alle de 16 døve ikke masker på. I 
Malawi er dette en strafbar handling, der kan medføre anholdelse! 
Alle 16 blev anholdt og bragt tilbage til politistationen, hvor de blev 
spærret inde, indtil de hver især kunne betale deres bøder. Hvis de 
ikke var i stand til at betale deres bøde, ville de stå over for retten 
den følgende mandag og få en sigtelse mod sig eller muligvis blive 
spærret inde i seks måneder.
 Efter en del desperat kommunikation frem og tilbage med Elton 
(DMI’s direktør for Malawi) gik DMI med til at betale bøderne 
denne gang, da alle familierne var for fattige til at betale, og vi 
ønskede ikke, at de skulle have en sigtelse mod sig selv. Alle 16 blev 
løsladt og fortsatte deres rejse til den bibelstudieuge, der blev ledet 
af pastor Fraction. Elton sørgede for, at alle fik en maske og mindede dem 
om, at de ikke måtte rejse uden en maske igen. Vi gætter på, at det bliver et 
bibelstudie, som de ikke vil glemme i en fart!!!  

Immanuel Church for the Deaf Church i Tanzania har haft et bevidst 
fokus på at få evangeliets budskab ud til døve skoleelever. De har 
fået særlig tilladelse til at prædike for de elever, der går på Ngara 
Secondary School for the Deaf. Der er blevet holdt gudstjenester 
med eleverne om søndagen, og mange har lært Kristus at kende, 

siden de har arbejdet der. Evangelisterne har bedt os om at bede 
for disse elever, mens de vokser i deres tro og forbereder sig på 
dåben.
Daniel Njihia har også haft mulighed for at mødes med døve 
præster i området. Mange af præsterne begyndte deres kristne 
vandring, mens de gik i Immanuel Church for the Deaf, og siden da 
har de uddannet sig til præster og har påbegyndt deres arbejde un-
der de hørende kirkers paraply. Nogle rygter og hviskerier har skabt 
en vis uro mellem de forskellige kirker. Immanuel-kirkens ledere 
besluttede, at det ville være en god idé at samle præsterne og 
minde dem om, at de alle er på den samme mission: at tjene Kristus 
og bringe evangeliet til hans folk. Vores bøn for disse præster stam-
mer fra Ordsprogenes Bog 4:23: “Vogt først og fremmest dit hjerte, 
for alt, hvad du gør, udspringer af det.”





Ændringer i ledelsen - Gunnar går på pension; Andrew og 
Vores højt elskede internationale direktør Gunnar Dehli er gået på 
pension med virkning fra den 1. september. I en alder af 67 år har 
Gunnar besluttet at trække sig tilbage fra sin stilling, men den gode 
nyhed er, at han ikke træder ud! Gunnar vil fortsætte i en deltidss-
tilling som international rådgiver. Han vil også blive ved som fuldgyl-
digt medlem af den internationale bestyrelse. Vi takker Gunnar for 
hans kloge og trofaste tjeneste og ser frem til hans fortsatte bidrag 
til DMI’s fremtid. 
Fra den 1. september deles DMI’s ledelse mellem Andrew Miller 
fra Australien og Matthijs Terpstra fra Norge. Som international 
driftskoordinator vil Andrew føre tilsyn med alle DMI’s daglige drift 
(herunder administration, økonomi, PR, fundraising og service). 

Som international udviklingskoordinator vil Matthijs føre tilsyn med 
alle DMI’s udviklingsprojekter (herunder bæredygtig udvikling, 
økonomi, pastoral omsorg og netværkssamarbejde). Andrew og 
Matthijs vil også sidde i den internationale bestyrelse samt i deres 
respektive nationale bestyrelser.
Som en del af samme omstrukturering er Susi Tjhai blevet udnævnt 
til finanskoordinator for DMI’s globale aktiviteter. Hun har den 
formidable opgave at sende alle midlerne præcis derhen, hvor de 
skal gå, føre tilsyn med budgetteringen, rådgive den internationale 
bestyrelse og sikre, at alt vores arbejde udføres så økonomisk som 
muligt.
Bed venligst for Andrew, Matthijs, Susi og Gunnar, når de alle 
påtager sig nye roller!

Andrew Miller Susianti TjhaiKoordinator for finanser

International Koordinator for operationer
Matthijs Terstra 

International Koordinator 

for udvikling
Gunnar Dehli

International rådgiver

DMI Japan - Gamle og nye ansigter
DMI Japan var hjemsted for den oprindelige internationale bestyrelse og har stadig en vigtig plads i DMI’s globale aktiviteter, idet 

DMI støtter DMI i bøn, sponsorater, kampagner og fundraising. Vores bestyrelse i Japan har bestået af nogle af vores længst siddende 
medlemmer og er nu i gang med en forandringsproces. Nye medlemmer har sluttet sig til os både i bestyrelsen og som frivillige (selv om 

alle er frivillige!) for at hjælpe med at lede DMI Japan ind i en ny æra af ære for Gud gennem tjeneste for de døve.

Mød den nye bestyrelse i Japan
Alayne har været medlem af Japans besty-
relse, siden den blev oprettet af Neville for 
over 30 år siden. Hun har været formand 
for bestyrelsen i det meste af den tid. Hun 
er en højt estimeret person i DMI og har 

rejst til mange af vores områder sammen 
med Neville, og hun er ivrig efter at dele sin 
kærlighed til døve, evangeliet og DMI med 

de nyere medlemmer af Japan-holdet.

Dave, our Chairman-elect, is new to DMI 
and works with Alayne to communicate 

and coordinate Japan initiatives and 
activities. Originally from New York, he 

lives in Kyoto, and is a university professor 
of business. He loves the Lord and looks 
forward to learning and serving the deaf 

through DMI.

Jack og Keiko har en lang tilknytning til 
DMI. Jack var den stiftende præst i Osaka 
International Church, hvor Neville først gik 
i kirke i Japan, og han opfordrede Neville til 
at stifte DMI som en organisation. Jack og 
Keiko ledsagede Neville på tjenesterejser 
til mange af DMI’s områder og har begge 
siddet i bestyrelsen for Japan i mange år. 

Keiko er fortsat medlem af bestyrelsen som 
kasserer. Jack sidder nu i bestyrelsen som 

æresmedlem.

Mamiko er en travl mor til en dreng på 
3 år. Hun arbejder som sekretær i Osaka 
International Church, hvor Neville og Lill 
først gik i Japan. Mamiko har døve ven-
ner i OIC og har en passion for at være 
involveret i DMI’s arbejde. Hun hjælper 

med administration og daglige oversæt-
telser for DMI.

Nathan og Inge Mickelson og Karen Ellrick, der har været medlemmer i mange år, fortsætter med at oplære vores nye frivillige. Bed ven-
ligst for og opmuntrer hele holdet i Japan for det vidunderlige arbejde, de udfører.

Alayne Madore

Jack & Keiko
Marshall

Dave Taylor

Mamiko Rellosa



Neville & Lill Muir
DMI Founders

For det første vil vi gerne rose og ære vores fantastiske Gud, som er over og 
over alting. Vi beder til, at alt, hvad vi gør i dette arbejde, bringer ære til hans 
navn. 
 
Vi takker igen for Nevilles liv, for den vision, som du lagde i hans hjerte om at 
bringe evangeliet til de døve, og for den arv, han har efterladt. Et år efter hans 
død vil vi gerne takke for DMI’s arbejde, der er fortsat, og for de liv, der stadig 
bliver forvandlet, alt sammen fordi Gud lagde et ønske i Nevilles hjerte for alle 
de år siden. 
 
Vi takker for Muir-familien. For den måde, hvorpå de har støttet hinanden gen-
nem dette svære år, hvor de har lært at leve uden deres elskede far. Vi beder 
især for Lill, som trofast stod side om side med Neville, mens de begge gav 
så meget af sig selv for andre. Tak for hendes trofasthed, mod og modstands-
dygtighed. Bed om trøst, især på de svære dage. Pris for den glæde hun har 
fundet i de små ting og hendes fortsatte ønske om at være involveret i DMI’s 
arbejde. 
 
Bed for de døve i Myanmar og Bunia (D.R.Congo), som lever i regioner, der er 
hærget af borgerlige uroligheder. Vi beder for deres sikkerhed. Vi beder om 
beskyttelse. Vi beder om fred. Må de trække på Guds styrke, kærlighed og 
trøst i en så mørk tid. 
 
Pris Gud for de vellykkede afgrøder og høstudbytter i Malawi og Beni skolerne. 
Vi takker for den økonomiske støtte, der har muliggjort disse projekter og givet 
alle muligheder for succes. Vi beder til, at dette blot er begyndelsen, og at Gud 
vil fortsætte med at velsigne disse afgrøder i mange år fremover. 
 
Pris Gud for de dåb, der fandt sted i Uganda. Vi beder for hver enkelt af 
deltagerne, at de fortsat vil vokse i deres tro og ønske om at dele Kristus med 
andre. Vi beder for dem, der ikke kunne komme af sted på grund af oversvøm-
melser, at de også vil glæde sig, når de snart bliver døbt! 
 
Vi takker for, at babyerne i DMI-familien er kommet sikkert frem. Bevar dem 
sunde og stærke, og må de vokse op og kende Kristi kærlighed til dem. 
 
Bed for de ændringer i ledelsen, der har fundet sted. Vi takker for Gunnar og 
hans kærlighed til Kristus og hans ønske om at dele den med de døve. Tak for 
hans lederskab i de sidste 2 år. Vi takker for Guds timing, når han forbereder 
og bringer folk frem lige på det rigtige tidspunkt. Vi beder for Andrew og 
Matthijs, mens de arbejder sammen som et team for at sikre, at DMI’s vision 
fortsætter i mange år fremover. Vi beder for Susianti, mens hun forvalter økon-
omien. Vi beder om visdom og vejledning for alle dem, der har ledelsesroller. 
 
Vi takker for den måde, hvorpå Gud altid sørger for. I denne tid beder vi især 
om at få midler til at dække områdernes budgetter for de næste par måneder. 
Vi beder om, at hjerter vil blive rørt til at give, så DMI’s arbejde ikke bare 
fortsætter, men vil påvirke og ændre liv, når evangeliet deles. 
 
Tak for bestyrelsen i Japan; for de trofaste, der har tjent i mange år, og de nye 
ansigter, der har følt sig kaldet til at være en del af DMI-holdet. Bed for og 
opmuntrer hele holdet i Japan for det vidunderlige arbejde, de udfører. 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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