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At tage evangeliet
til sig

Jul
Hilsner

2021 har været endnu et år i rutsjebane med uvisheder, nedlukninger, lukning af grænser, ekstremt
vejr, naturkatastrofer, tab af arbejdspladser, skolelukninger og mange andre problemer, men på
trods af alt dette er vores Gud god! Evangeliet bliver stadig bragt ud til de døve, døve studerende får
stadig en uddannelse, familier, der har det svært, får mad, troende bliver døbt, og nye projekter er
kommet godt i gang. Gud skinner klart ud af mørket, og mange bliver tiltrukket af ham.
I DMI vil vi gerne takke hver enkelt af vores støtter for ikke kun økonomisk støtte, men også for
støtte i bøn i år. Jeres støtte har betydet, at vi har været i stand til fortsat at bringe evangeliet ud til
de døve og støtte dem på praktiske måder i løbet af året. Vi har modtaget mange meddelelser med
overvældende tak fra alle vores områder for generøsiteten fra dem i de lande, der støtter os. For
mange har DMI’s støtte været deres livline, især i denne vanskelige pandemisæson.
Vi glæder os til, at du vil slutte dig til os, mens vi ser
frem til at se, hvad Gud har i vente for DMI i 2022!!!

Fra hele personalet, bestyrelsen,
medlemmer og frivillige hos
DMI Australien,
vil vi gerne ønske jer en velsignet jul
og et godt nytår!

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

www.deafmin.org

Særlige projekter

Vi takker Gud for de særlige projekter, som vi har været i
stand til at gennemføre i år, og vi er taknemmelige over for
vores mange generøse støtter:

Og her er næste års ønskeliste. Der er så mange behov! Så
mange liv at løfte!

2021

•

Isolationsrum (Kenya School)
Soveværelser og sengetøj på Neville Muir
Comprehensive School (Uganda)
Køkken og lagerrum på Beni-skolen (DR
Congo)
Landbrugsområder (Beni, DR Congo)
Landbrugsområder (Malawi)
Bibler (Malawi)
Bærbar computer (Burundi)
Solpaneler på en skole i Kenya (Kenya)
Dyb brønd på Fishermen of Christ Learning
Center (Filippinerne)
Syværksted (opgradering) (Kenya)
Kirkebygning på Fishermen of Christ Learning Center (Filippinerne)
Mad til 120 personer (Burundi)
Mad til 350 (Goma, D.R.Congo)
Fodring af 120 (Uganda)

•
•
•
•
•
•
•
•
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Beni secondary school (DR Congo)
$100,000
Minova-grundskole (DR Congo) $70,000
Bygning af DMI International Bibelskole
(Uganda) $100,000
Neville Muir grundskole klasseværelser
(Uganda) $80,000
Rwanda skole for døve (K-12) (flerårigt
projekt) $1,000,000
Gulu kirke og samfundscenter (Uganda)
$140,000
Landbrugsprojekt til selvforsyning (Burundi) $10,000
Projekt om selvbærende landbrug (Uganda) $10,000
Selvbærende hønsegård (Myanmar)
$10, 000

(Budgetterne er anslået i AUD)
Vær venlig at bede sammen med os og give penge for at
hjælpe os med at udvikle disse projekter.

Ud over disse særlige projekter var vi i stand til at sende 100
% af vores budgetter ud i marken hver måned i år. Vi priser
Gud for disse vidunderlige forsyninger. Tusind tak til jer alle
for at hjælpe os med at gøre dette.

Kenya

2022 Wish List

B

i
urund

Malawi

Cameron’s Orchard Støtter DMI (Australien)
DMI-tilhængerne Chas, Sue, Charles
og Neoliza købte 10 acres i Roleystone (nær Perth, Western Australia) i februar i år. Ejendommen har
oliventræer, kirsebærtræer, forskellige nøddetræer og frugttræer. I juni
blev oliven forarbejdet til koldpresset ekstra jomfruolivenolie, som de
ønsker at sælge på markeder og på
deres Facebook-side om kort tid. I
juni og juli plukkede de citrusfrugter og i november kirsebær,

,
Ligao

pines

Philip

og om kort tid vil de plukke de næste kirsebær. 100 % af
indtægterne fra frugten er blevet og vil blive doneret til DMI
i år, og det samme gælder overskuddet fra salget af olivenolien. De håber, at de kan
fortsætte med at gøre dette
i 2022 og fremover. Du kan
følge dem eller kontakte
dem på deres Facebookside. Søg efter “Cameron’s
Orchard” Tak, Chas, Sue og
teamet!

Andrew i Melbourne (Australien)

Jeg var meget glad for at kunne besøge Melbourne i november og tale i en række kirker og klubber. Det var dejligt at
kunne møde tilhængerne ansigt til ansigt igen! Tak til Monash
City Church of Christ, Beaconsfield Baptist Church, Mitcham
Baptist Church, Noble Park Rotary Club og sidst, men bestemt
ikke mindst Murray og Nola Marke og alle mine nye missionsvenner oppe i Kyabram, som tog så varmt imod mig. Tak for
jeres fortsatte støtte.
Der er et reelt behov for at styrke vores kirkelige støttebase,
både ved at genoptage kontakten med vores støttekirker og
ved at nå ud til nye kirker. Vær venlig at hjælpe mig med at
gøre dette. Jeg er baseret i Sydney og besøger Melbourne

Uganda - fuld damp frema

Vores bibel- og erhvervsuddannelsesstuderende i Uganda
er tilbage på deres kurser og er i fuld gang med at komme
videre!
På bibelskolen i
Kampala har vi 10
studerende: 5 fra
DR Congo, 2 fra
Zambia og 3 fra
Uganda. De har
boet på bibelskolen og har været i
stand til at deltage
i undervisningen under hele
Shabira, Sylvia, Peter & Winnie
indespærringen. De vil alle snart tage hjem til ferien efter et
udfordrende år med studier og restriktioner.
Tillykke til Sylvia, Peter, Winnie og Shabira, som afsluttede
deres praktikophold den 26. november! Sylvia og Peter
dimitterede fra deres praktikophold i hotel- og restaurationsbranchen, og Winnie og Shabira fra deres frisørpraktikophold
i skønhedssalonen Sparkles Beauty, hvor Andrew håber at
få flettet sit hår mod slutningen af næste år. (Det kommer
ikke til at ske.) DMI dækkede udgifterne til dimissionerne,
herunder leje af kjoler og fotos, transport af deres forældre/

ofte, men vil rejse til næsten alle steder,
hvor jeg bliver inviteret! (Fiji ser godt
ud...) Tal venligst med jeres præster og
missionsteams og spørg, om jeg har
mulighed for at mødes med dem for at
dele det vidunderlige arbejde, som DMI
fortsat udfører blandt døve. Nevilles
vision og mission er virkelig levende og
velfungerende! Lad os sikre, at det fortsat er tilfældet.
- Andrew Miller
Andrew kan kontaktes på
andrew.miller@deafmin.org

værger til dimissionsstedet og et særligt måltid, så de kunne
fejre det sammen.
Sylvia udmærkede sig både i klassen og i sin praktik. De
bedste karakterer resulterede i et certifikat for fremragende
præstationer. Præsentationen blev sendt på Ugandas nationale tv-station, UBC. Hun er meget taknemmelig over for sine
sponsorer, som har gjort det muligt for hende at gennemføre
sin uddannelse, og hun er spændt på sin
fremtid.
Jordan og Allan har lært tømrerarbejde på
UNAD’s Vocational Resource Centre, og
Rachel, der har specialiseret sig i beklædningsdesign, er ved at blive meget dygtig
til at bruge sin Singer-symaskine.
Simon studerer læderarbejde og skomageri på Ruti Rehabiliteringscenter, hvor
han håber at
kunne blive
Allan
uddannet som
skomager. Hans læring er blevet
forsinket på grund af COVID, men
han ser frem til at få sin eksamen
og komme ud på arbejdsmarkedet.
Alle
disse
Simon
studerende er kommet til gennem vores
studentersponsorprogram. Det er
vidunderligt at se dem så godt forberedt på et liv med uafhængighed,
værdighed og tro.
Rachel

Myanmar

Vores DMI-familie i Myanmar har været meget modige.
Situationen er fortsat ustabil og meget farlig. Banksystemet
er stadig problematisk, og vi forsøger at arbejde os uden
om det. Men der er større bekymringer i øjeblikket. Pa-Lian
sendte os for nylig optagelser af en intens skudveksling mellem regeringsstyrker og oprørsstyrker kun en blok fra vores
skole i Kalay. Han rapporterer, at “på dagen for skyderiet var
vores rektor på vej tilbage fra en døv elevs hus til sit eget hus
omkring kl. 14.00. Skyderiet erklærede en time senere.” På
trods af disse nuværende farer fortsætter vores lærere med
at tage tre dage om ugen ud til børnenes huse for at undervise. De er så hengivne over for deres elever.
I Yangon,
hvor vores
kirke ligger,
er der skyderi hver
aften, selv
om det
er mere
sikkert om
dagen.
Medlemmerne af vores menighed er alle i sikkerhed. Ingen er blevet
arresteret, men nogle ældre medlemmer er døde af COVID.

Pa-Lian skriver: “I går aftes kom
omkring 20 politifolk og soldater
med våben til mit hjem omkring
midnat for at kontrollere, om vi
havde gæster. Det er normalt nu
- også for Kalay. Men vi har ingen
problemer, for vi havde ingen
gæster. De kontrollerer ofte vores
telefoner for at se, om der er
noget på dem, så vi ‘renser’ dem
altid, når vi har brugt dem. Vi er
DMI taknemmelige for den fulde
støtte vi får, så vi ikke sulter. Alt går
godt for os. Og gode nyheder! På søndag skal vi have nadver
i kirken! En af vores kirkevenner - familien Manassa, som var
i vores kirke i Yangon hver søndag og nu er tilbage i USA - har
doneret ris og olie, så vi vil dele det hele. Denne søndag vil
vores kirkemedlemmer blive meget glade. Til juledag har vi
modtaget endnu en donation fra DMI’s døve præst pastor
pastor Heo In Yeong i Korea, og vi vil dele ris og olie igen.”

Lad os takke og fortsætte med at bede for sikkerheden og friheden for vores menighedsmedlemmer og studerende i Myanmar.

Uganda - Neville Muir Comprehensive School

300 elever har tilmeldt sig til at studere i 2022 på Neville Muir
Comprehensive School, der ledes af vores utrættelige direktør Dennis Dag-kane! (Se https://deafministriesinternational.
com/25-dennis/) Skolen genåbnede den 1. november med 80
elever i 1. og 2. klasse. De nuværende fag er murstenslægning og betonarbejde (BCP), frisørarbejde (HD), skrædderi og
skæring af beklædningsgenstande (TCG) og strikning samt
tegnsprog og engelsk. Der er 8 lærere på skolen nu, men
antallet vil stige til 16, når skolen igen er i fuld gang.
Skolen ønsker at udvide sit kursusudbud til at omfatte computerundervisning, motorkøretøjsteknologi, elinstallation,
svejsning og metalfremstilling, maling og dekoration, landbrug og formel teknisk uddannelse.
Dennis er aktiv i ledelsen af gudstjenester og evangelisk
arbejde. De daglige morgenandagter er blevet genoptaget på
området med fællesskaber hver aften. Hver fredag eftermiddag er der et særligt fællesskabsarrangement for alle elever og
ansatte, og hver søndag afholdes der gudstjeneste for alle på
skolen. Disse kristne gudstjenester og udadvendte aktiviteter

Murstensnedlægning og betonpraksis

Frisørbehandling

er en integreret del af fællesskabet; for Dennis er de rygraden
i alt, hvad der foregår på skolen.
Med det antal elever, der
er tilmeldt skolen næste
år, og de ekstra kurser, der
er planlagt, er der behov
for yderligere fire klasseværelser på skolen. Som
det fremgår af billederne
her, foregår en stor del af
undervisningen udenfor,
hvilket måske ser dejligt ud
Træværk
i solskin, men det er ikke altid solskin! Ifølge statslige bestemmelser skal undervisningen også foregå indendørs, så det er
et projekt, som vi må tage fat på. Til 80.000 dollars føjer vi
det til listen!
Personalet og eleverne på skolen takker DMI’s støtter af
hjertet for al den støtte, de har modtaget.

Skrædderi og tilskæring af beklædningsgenstande

Tanzania - et vidnesbyrd

Glory: Fra islam til Kristus

Mit navn er Glory. Jeg er det tredje
barn i en islamisk familie på fem.
Som andre muslimske børn studerede jeg Koranen og fulgte dens lære.
Men der manglede noget. Som
barn havde jeg mange ubesvarede
spørgsmål om Allah.
“Hvorfor skulle vi bede fem gange
om dagen? Hvorfor skulle vi dække
os til? Hvorfor skulle vi tale til Gud
på arabisk? Kunne Gud ikke forstå
vores modersmål, som er swahili?”
Jeg følte mig altid “skuffet”, når jeg
læste Koranen, og jeg følte aldrig en
nærhed til Gud ved at læse den.
Da min far ofte slog min mor og
sagde, at islamiske regler gav ham
mulighed for at straffe en ustyrlig
kone, fik det mig til at hade min
religion. Da jeg gik i 7. klasse, blev
mine forældre skilt, og min mor døde senere som en kvinde
med knust hjerte.
Fattigdom fulgte. Da jeg boede alene, blev jeg desperat. Jeg
indledte et forhold til en høre mand, mens jeg stadig gik i
skole, så jeg kunne regne med ham til de daglige fornødenheder, og gennem dette forhold blev jeg gravid, hvilket fik mig
til at opgive mine studier. Jeg fødte en søn og startede et liv
med denne mand, som også var fra en muslimsk familie.
Han blev imidlertid fuld hver aften, når han kom hjem, og
slog mig. Alt dette mindede mig om mine forældres liv og min

mors sørgelige død. Han forlod mig til fordel for en anden
kvinde, tog min søn og efterlod mig alene. Jeg var knust over
at miste min søn, og mit helbred blev forværret.
Jeg fandt et deltidsjob i en frisørsalon, hvor jeg mødte en anden døv søster ved navn Juliana. Hun var evangelist og kormedlem i Immanuel Church of the Deaf. Hun sang altid lovsang
til Gud og delte de gode nyheder om Jesu frelse med mig.
Jeg lærte også om denne nye tro af Jestina*, som svarede på
vanskelige spørgsmål for mig og henviste mig til kirkeledere,
der kunne hjælpe mig.
Jeg fortalte min søster om denne gode nyhed, men hun
jagede mig ud af sit hjem efter at være blevet rådgivet af
muslimske sheikher.
Juliana og kirkelederne hjalp mig med at finde et andet sted
at bo. Deres kærlighed rørte mig så meget. Jeg fik adgang til
Bibelen og lærte vers udenad, som bar mig gennem nogle forfærdelige tider. Det var ikke let. Men der er et vers i
Matthæus, der taler om at tilgive dine fjender og dem, der
forfølger dig. Jeg bad Gud om at hjælpe mig med at leve efter
disse vers. Efter at have accepteret Jesus som min frelser deltog jeg i ugentlige dåbskurser og blev døbt den 23. maj 2020.
Nu følger jeg Jesus og lytter til ham og ser, at han gør en reel
forskel i mit liv, en trang til at leve, som jeg aldrig havde haft
før. Jeg har stadig brug for støtte åndeligt og fysisk. Gud har
givet mig min søn tilbage, men uden et fuldtidsjob kan jeg
ikke uddanne min søn. Bed venligst for mig, at jeg får et fast
job eller en sponsor til min søns uddannelse.
Du kan læse hele Glory’s historie i Blog 36 på vores
websted:www.deafmin.org
Jestinas historie kan læses i DMI-nyhedsbrevet fra april
2021, som også findes på vores websted.

Kenya - Fatherheart-konferencen går i gang

Efterhånden som restriktionerne rundt om i
verden begynder at blive lempet, arbejder vi
på at vende tilbage til det primære fokus for
vores mission, som er at bringe evangeliet
ud til de døve. I de sidste to år har det været
nødvendigt for os at læne os mere op ad
støtte til mad og projekter, og disse udtryk
for kærlighed er en vigtig del af vores arbejde
med evangeliet (og det fortsætter).
For nylig besøgte vores internationale rådgiver, Gunnar Dehli, Kenya for at arrangere vores
næste Fatherheart-konference sammen med Josephat (DAK-direktør), Sam (Afrika-rådgiver) ,Ruth
og andre fra DAK. Fatherheart-konferencerne er en vidunderlig måde at få de døve til at opleve Gud Faderens kærlighed til
dem selv på en intim og kraftfuld måde. Bed for, at disse sammenkomster bliver en succes!

D.R.Congo, Bunia - Fødevarer leveret med succes

I vores sidste nyhedsbrev udsendte vi en appel om at hjælpe
med at brødføde de døve i Bunia, et samfund, der har oplevet mange traumer, hjertesorger, sygdom og sult. Vi er meget
glade for at kunne fortælle jer, at Gud endnu en gang har sørget for det, og at 150 døve familier har fået madforsyninger.
Som I kan
se på billederne, blev det
modtaget af
nogle meget
taknemmelige modtagere!
Tak til dem,
der bad for Papys sikkerhed, da han rejste til Bunia for at føre
tilsyn med maduddelingen.

Hvis du gerne vil være en DMI-bønpartner og modtage ugentlige bønnepunkter, kan du se detaljerne nedenfor.

DMI USA

DMI USA’s bestyrelse blev oprettet i Jack og Keiko Marshalls hjem i Fresno, Californien, i februar 2001. Neville Muir var vores
administrerende direktør, Jack Marshall (baseret i Japan og også medlem af bestyrelsen i Japan) var DMI-missionær, og Peter
Pfeil påtog sig rollen som formand, kasserer og økonomichef.
Peter har trofast fungeret som formand for DMI USA’s bestyrelse siden starten
i 2001. Han og Neville arbejdede først med fundraising og reklamearbejde i
Cincinnati-området og senere i South Carolina indtil Nevilles død sidste år. Peter
opretholder kontakten med disse kirker og ser frem til Andrew Miller til at opretholde og indlede nye kontakter i Californien, som Neville plejede at tage sig af.

Peter Pfeil
DMI USA fortsætter med at samle penge ind til Jack og Keiko Marshalls arbejde
for japanske studerende. De har boet i Amagasaki, Japan i mange år i deres tjeneste. De fungerer nu som æresmedlemmer af USA’s bestyrelse
(samt i den japanske bestyrelse).

Jack &
Keiko
Marshall

Kathy Toth

Kathy har flittigt støttet DMI som assisterende kasserer siden 2002. I 2008
tilføjede hun jobbet som koordinator for USA’s børnesponsorater og fungerede
som
kontaktperson for de amerikanske personer, der sponsorerer et barn gennem
DMI, og sender nyhedsbreve og julekort fra børnene til deres sponsorer.
Hun holder af havearbejde og læsning. Hun er mor til 3 voksne drenge og er

Praise and Prayer
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 for, at vi har fået midler til at gennemføre så mange vidunderlige projekter i år! Selv om vi har stået over for mange vanskeligheder i 2021, fortsætter han med at sørge for alle vores behov.
Vi takker for, at vi har været i stand til at skaffe 100 % af budgettet i år,
selv når midlerne til tider kom ind i sidste øjeblik. Vi takker for påmindelsen om, at Gud altid har en plan, og at han har sin hånd over alle
ting.
Vi beder for vores DMI-familie i Myanmar. Situationen ser ud til at
blive værre snarere end bedre, og vi beder om fred. Vi beder for sikkerheden for alle vores arbejdere, lærere, præster, studerende og
kirkelige menigheder. Giv dem styrke til at stole på Gud og alt det, de
møder hver dag.
Vi takker også for ankomsten af et barn til Deaf Action Congos
sekretær John Gakuru og hans kone. Vær venligst i bøn for hans kones
helbredelse efter en smertefuld fødsel.
Bed for Cameron’s Orchard, et nyt initiativ af støtteperson Sue Cameron og venner i det vestlige Australien. Alt overskud vil gå til DMI.
Bed om, at de vil være i stand til at få deres tilladelser afsluttet og vil
få købere til alle deres produkter.
Vi takker for Glory og for den måde, hvorpå Gud placerede de rigtige
mennesker i hendes liv på det rigtige tidspunkt. Vi takker for, at hun
svarede på Hans kald og nu deler sin historie, så andre kan lære det at
kende og blive frelst af nåde.
Vi takker for Papys sikkerhed, da han rejste ud for at levere mad til
døvebefolkningen i Bunia. Vi beder til, at de mennesker, der modtog
maden, vil blive velsignet ud over fysisk næring.
Vi takker for de ugandiske elevers fremragende resultater og præstationer. Vi takker for de sponsorer, der generøst har ydet støtte gennem mange år og givet disse studerende en mulighed, som de måske
ikke havde haft. Vi beder for dem, mens de begynder at lægge planer
for deres fremtid.

www.deafmin.org
www.deafministriesinternational.com

DMI Evangelistisk
Donationer:
Kontakt:

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

Hjemmeside:

www.deafmin.org/donate
Paypal-facilitet (sikker) på
webstedet

Forespørgsler til Danmark:

Deaf Ministries International
C/- Jan Tausen Zachariassen
Bjornovaenget 3
6000 Kolding
Denmark

e-mail: jan@doves-frikirke.dk

Det Australske kontor

Deaf Ministries International
P O Box 395
Beaconsfield, Victoria 3807
Australia
Ph: +61 3 5940 5431
e-mail: info@deafmin.org

Neville & Lill Muir
DMI Stiftere

