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åndelig rehabiliterGode nyheder fra Zambia.
ing og mentorordEmmanuel Banda, en døv
ning, og det vil
mand, der uretmæssigt blev
bibelskolen
give
fængslet for mord og tilbragte
ham.
Bibelskolen
14 år bag tremmer, er efter
har små klasser
flere års appel blevet benådet
og vil give ham
og løsladt fra fængslet! (Han
den personlige
blev snydt af sin svoger og
opmærksomhed
erklærede sig ikke skyldig,
og støtte, han har
men fordi han var en analfabrug for. Derefter
bet og døv mand og ikke fik
er der også
en tolk eller et ordentligt
erhvervsskolemuforsvar, blev han dømt). Men
Emmanuel med familien
ligheder for Emmanuel. Vi beder om succes i hans nye liv.
nu er han benådet og fri, og
Gud sætter de ensomme i familier, han leder ud
det er vi så taknemmelige for!
fangerne med sang. Salme 68:6
Neville ville glæde sig over
dette, da han rejste til Zambia
Lewis og Emmanuel fejrer!
Denne artikel er fra
flere gange og arbejdede
2011
hårdt for at indgive andragender for at få Emmanuel løsladt.
januar DMI
Lewis hentede Emmanuel fra fængslet, og han bor midlertidigt i
nyhedsbrev fra
Lewis’ hus.
januar 2011. Vi har
Under vejledning af Sam Begumisa, vores seniorrådgiver i Afrika,
bedt for denne dag
søger vi nu at støtte Emmanuel i hans fremtid ved at indskrive ham
i lang tid!
på DMI’s bibelskole i Kampala. Vi mener, at dette vil give ham de
grundlæggende akademiske færdigheder, som han har brug for for
at kunne arbejde og forsørge sig selv. Endnu vigtigere er det, at Emmanuel efter et hårdt liv og en uretmæssig fængsling har brug for

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

www.deafmin.org

Filippinerne

Lukning af skoler i Davao

Det er med sorg, at vi meddeler, at vores skole i Davao vil
lukke den 31. marts 2022. Skolen i Davao har i mange år
været en flagskibsskole for DMI med over 100 døve elever,
der på sit højeste punkt studerede og boede på skolen. Vi er
taknemmelige for, at så mange døve har taget eksamen fra
skolen, været en del af den døvekirke, der er tilknyttet skolen,
og er gået videre til at
leve et meningsfuldt liv
på grund af den uddannelse, de har fået på
skolen.
Joshua og Jocelyn
Asuela har været som
forældre for mange af
de døve børn, der studerer på skolen, og de
har gjort et fremragende stykke arbejde med
Joshua and Jocelyn Asuela at uddanne, vejlede og
tage sig af dem alle. Vi takker Gud for deres flid, dygtighed og
store hjerter i forbindelse med driften af skolen.
Skolen startede i 1991 under navnet Deaf Ministries Institute
og var vært for den første DMI-konference i 1999. Joshua
var den, der foreslog Neville, at navnet på vores voksende
organisation (på det tidspunkt under World Opportunities
International) skulle være Deaf Ministries International. Og
det blev vi så!
I løbet af de sidste par år er antallet af elever faldet drastisk på grund af åbningen af en anden døvskole i området,
ændrede logistiske forhold og senest pandemien, hvilket
betød, at det ikke længere var rentabelt at fortsætte med at
drive skolen. De få tilbageværende elever er blevet henvist til
andre skoler, og sponsorerne er blevet underrettet og omdi-

Davao studerende 2008

rigeret til at støtte DMI-elever på andre skoler. Vi er taknemmelige for deres fortsatte støtte.
Deaf Ministries Institute er nu i gang med at sælge skolebygningen, og jeres bønner for dette salg vil blive værdsat. Davao
Immanuel Church For The Deaf vil fortsætte på et nyt sted,
som endnu ikke er besluttet.
Dette har været en udfordrende tid for DMI og for Asuelafamilien, men vi ved, at alting virker til det gode for dem, der
elsker Herren. Jeres fortsatte bønner er dyrebare.

Ligao vender tilbage til normal tilstand
Ligao Kirke

Pastor Arnel er taknemmelig for de generøse donationer, der
kom ind i juletiden.
Kirkens medlemmer
blev opmuntret, ikke
kun af gaverne, men
også af at vide, at
støtterne i andre lande
tænker på dem og
beder for dem. Der var
stor jubel på grund af
dette. Troen hos de
døve troende i Ligao
er stærk. Medlemmerne fortsætter med at mødes og bede
sammen via Zoom-møder samt ansigt til ansigt til søndagsgudstjeneste.

Skolebygning i Davao

Ligao Skole

Bing rapporterede ligeledes, hvor glade
personalet og eleverne var for at modtage gaver fra udlandet i juletiden. Med
donationerne blev der uddelt dagligvarer og gaver, og alle fik rigeligt med mad.
Det blev en vidunderlig jul! Takket være
en venlig donation fra Chelsea Smith
kunne personalet også få nye uniformer!
Personalet og eleverne var også taknemmelige for, at skolen
ikke oplevede nogen tyfoner i år. På grund af dette var afgrøderne rigelige. Der blev plantet ananas, bananer, cassavas,
taros og ingefærer. De dyrkede mahogni træfrøplanter er nu
klar til at blive plantet ved grænsen af gården. Citroner og
indfødte appelsiner vokser godt, og nogle af dem bærer nu
frugt. De høstede ris er blevet malet og solgt. Og husdyrene
på gården er også alle i god stand. En so er drægtig og forventes at føde når som helst nu. Der er solgt en opfedning af
fortsat...

en gris og en årig ko. De to tilbageværende slagtesvin vil blive
opdrættet til søer, som skal føjes til de eksisterende svin. Der
blev også opdrættet 60 hvide kyllinger, som blev dresseret i
den første uge af januar.
Det er dejligt at se denne grad af selvforsyning i Ligao! Det er
også godt at se, at mange af de reparationer, der udføres på
bygninger, som blev beskadiget i sidste års tyfoner, udføres af
døve håndværkere. Og vi ser således en reel stigning i døve
menneskers motivation, produktivitet og værdighed gennem
vores kirker, skoler og beskæftigelsesprogrammer.

Visayas, Filippinerne

I Visayas rapporterer Doug
Clutton om beskæftigelsesprojekter for døve i Visayas. Deres
svampe sælger bedre nu, så
produktionen er blevet øget.
Et af de gamle svinestalde er
blevet istandsat, så de vil snart
købe et par smågrise til eget
forbrug og til at dele med de
Doug and Val Clutton
døve der. Vagtelæggene sælger
stadig godt, og en række (hovedsagelig lokale) gæster har

boet i de tre AirBnB-udlejningsboliger - nogle af dem i længere tid.
Indtægterne fra alle disse projekter
går til PICD. Doug er også med i
prædikantgruppen i First Baptist
Church i Dumaguete og taler der
ca. hver anden måned. Bed venligst
for, at de nyeste æglæggende høns
bliver modne og produktive i den
næste måned eller to!

Uganda

Boom-tid for Uganda School
Neville Muir grundskole for døve

Nu hvor pandemien er på vej ned, er det vidunderligt at se så
mange elever vende tilbage til Neville Muir Comprehensive
School i Lira, Uganda, under Dennis’ ledelse. Der er nu 350
registrerede elever! Over 80 af disse er døve, mens 270 har
andre handicaps eller særlige behov. Vi har aldrig før haft så
mange elever til erhvervsuddannelse! Det er fantastisk at
kunne gøre en sådan forskel i disse unge menneskers liv.
De nyligt færdigbyggede sovesale er fulde, og kurserne voksnedkerarbejde, skrædderi og frisørarbejde vil skolen snart
ser. Ud over murstenslægning og betonpraksis, tømrer- og
indføre strikning, computerstudier, mekanik, bilkørsel og
andre.
Men velsignelsen af så mange studerende medfører også
prøvelser. Vi har ikke nok klasseværelser til eleverne! Da
regnsæsonen begynder i marts, og regeringen lægger pres på
os for at få bygget ordentlige
faciliteter, kan vi ikke længere
holde undervisningen under
træer. Tilbuddet på at bygge
fire klasseværelser er på
64.000 AUS.
Derfor kører vi en særlig
kampagne for at se, om vi
kan få bygget disse klasseværelser så hurtigt som muligt.
Kampagnen hedder Uganda
Classroom Campaign, og du
kan se detaljer om støtte på
næste side.

Malawi

Katastrofe i Malawi

I slutningen af januar modtog
vi nyheden om, at cyklonen
Ana havde forårsaget massive
skader og forstyrrelser i Malawi, herunder på bygninger,
hjem, marker og husdyr for
vores personale og døve
samfund. Regeringen havde
erklæret undtagelsestilstand.
Det første, vi gjorde, var at
sende 500 dollars, så vores direktør Elton kunne købe mad
og vand, og derefter ventede vi på hans vurdering af situationen,
som er forfærdelig:
* 200 døve familier er nu hjemløse og har brug for mad, tæpper

og plastik til at lave midlertidige boliger.
* Taget, toilettet, sikkerhedshegnet og sovesalen
er blevet ødelagt på vores
erhvervsuddannelsescenter
i Migowi.
* Kirkebygninger i Chikwawa
og Zomba er blevet ødelagt.
* Alle afgrøder, der er
plantet på 2 af de 3 marker i
vores selvforsyningsfond, er
gået tabt.
Elton har mistet sit hus og alle sine møbler, den projektor, han
bruger til at undervise døve, samt sit værktøj, sine cykler og sine 6
køer og 10 geder, som var hans levebrød.
Den gode nyhed er, at ingen liv er gået tabt, og det er vi meget
taknemmelige for!

Zambia

Deaf Action Zambia Registreret

Et af vores bredere langsigtede mål er at gå væk fra en traditionel top-downstruktur og overgå til et netværk af forbundne, men selvstændige områder.
Derfor arbejder vi på at etablere flere nationale bestyrelser med juridisk
anerkendte forfatninger på tværs af vores områder og dermed tilskynde lokale
ledere til at indtage en mere fremtrædende rolle i visioner, beslutningstagning
og fundraising.
Tillykke til Lewis og hele vores Zambia-team, som har haft held til at registrere
Deaf Action Zambia i Zambia som en officiel velgørende organisation! Dette
er frugten af mange års arbejde, og vi håber, at det bliver starten på mange år
med frugtbarhed fremover.

Tanzania

Et frugtbart arbejde i Tanzania

Det har været opmuntrende at se, hvor frugtbart vores arbejde for døve har været under direktør Joseph Hizza i Tanzania.
Gennem den regelmæssige tjeneste med ugentlige gudstjenester har vi set en stigning i fremmødet over hele linjen
i vores kirker. I Dar es Salaam-kirken er fremmødet f.eks.
steget fra 70 til 85-100 personer. I løbet af jule- og nytårsperioden var der en særlig evangelisk indsats, hvor 14 præster
og evangelister bragte ordet ud til over 9 forskellige regioner i
Tanzania. Dette fulgte i kølvandet på en månedlang workshop
om dåb, som 35 døve mennesker deltog i, og som førte til, at
21 blev døbt.
I løbet af det sidste kvartal af 2021 blev der gennemført et tre
måneders bibelstudie- og uddannelseskursus for mange af
ICDT-kirkelederne og evangelisterne. Lederen af programmet,
pastor Umoja, førte tilsyn med et meget vellykket program
med bistand fra Joseph Hiza og Frida Mkumbo.
Der blev også gennemført en række humanitære projekter.
I løbet af december organiserede DAT en tre-dages workshop for bestyrelsesmedlemmer for at gøre sig bekendt
med lånebetingelser og arbejdsmoral i forbindelse med fem

Workshop group

potentielle økonomiske projekter for 2022. Ved Guds nåde og
velsignelse var vi i stand til at købe 15 hektar jord som et nyt
aktiv for vores ministerium. Landbruget på stedet ligger ca.
60 km fra Dar es Salaam by, ved kysten af det Indiske Ocean.
Arealet vil blive udviklet til biavl, landbrug og husdyraktiviteter.
Vores tjeneste i Tanzania var også vidne til to ægteskaber i
Dar es Salaam- og Morogoro-regionen, og samtidig gennemførte vi workshops om frieri og forberedelse til ægteskab for
25 unge døve og par.

DAT-ledere sammen med dem, der blev døbt i Mbeya
DAT-formand Nicholaus blev døbt

Kenya

Syværkstedet gør fremskridt

Den kenyanske workshop blev oprettet for at give beskæftigelse og
værdighed til døve kvinder i Kenya, som er hiv-positive. I løbet af de
sidste par måneder har kvinderne arbejdet meget hårdt og forbedret
deres færdigheder for at fremstille nogle meget bedre genanvendelige
hygiejnebind, som de store piger i vores skoler og lokalsamfund kan
bruge i stedet for papirbark. De har fremstillet 51 poser, som hver
indeholder 8 bind med en bonuspose til et beskidt bind.
Kvaliteten af damernes syning er virkelig blevet bedre, så produkterne ser fremragende ud. Næste skridt er at producere dem inden
for et budget, der gør det muligt at fastsætte en overkommelig pris.
Det sidste skridt er at få den endelige godkendelse fra de kenyanske
sundhedsmyndigheder. Det er en udfordring at udvikle et produkt,
som ikke kun er nyt for producenterne (vores damer), men også for
markedet, men vores team gør et godt stykke arbejde og har leveret
51 poser til vores døvskole i Ringa, og der er planer om at henvende
sig til andre lokale skoler og organisationer i fremtiden.

Integreret skole i vækst

Udstyring af afrikanske

“Jeg
betragter
den tid,
vi havde
sammen,
som et af
de mest vidunderlige
øjeblikke
i mit liv,”
skrev Joseph Hiza,
hovedleder
Forside: Thomas Bimazubute, Patrick Tuyishimire, Wese- af DAT ley Agengo, Ruth Njihia
Deaf Action
Bagerst: Joseph Hiza, Marie Claire Uwineza, Daniel Njihia Tanzania.
Han ønskede at udtrykke sin
taknemmelighed efter et lederseminar, der fandt sted i Nairobi, Kenya, i midten af januar i år.
Vi inviterede centrale ledere fra alle de afrikanske lande, hvor
DMI er aktiv, til at deltage. Målet var at udruste dem som
forkyndere af det gode budskab blandt de døve i deres egne
lande.
I løbet af fire dage nød vi fællesskab og fejrede den vidunderlige virkelighed, at det at være i Kristus betyder at dele hans
sønskab og dermed opleve at blive elsket af Faderen. Semina-

Vores Immanuel-skole for døve i Kenya er blevet en integreret
skole, hvor hørende og døve elever er samlet i det samme
læringsmiljø. Dette er noget af en ny tilgang til uddannelse, som
den kenyanske regering har tilskyndet til. I stedet for at forsøge
at integrere de døve i skoler for hørende, integrerer dette initiativ de hørende i etablerede skoler for døve. Selv om klasserne
er adskilte, lærer alle eleverne at underskrive. ISD har nu 126
høreelever til ca. 90 døve elever. For at bevare skolens identitet
og karakter er der grænser for antallet af høreelever, der kan
deltage, og det har kun gjort programmet mere populært! Eleverne og deres familier står i kø for at deltage.
ret fokuserede på, hvordan man kan hjælpe folk i de lokale
kirker med at leve i denne virkelighed. At tilgive andre, og især
vores forældre, blev understreget som en nøgle til at åbne
vores egne hjerter.
Undervisningen blev varetaget af mig selv og et par fra Norge,
Unni og Olav Slåtten, som er venner af mig. Det var første
gang, at vi gennemførte et seminar som dette, hvor døve og
hørende præster og ledere var samlet. Personligt var jeg ikke
sikker på, hvordan det ville fungere for alle de døve deltagere,
fordi en del af undervisningen skulle tolkes. Men alle DMI-folkene udtalte, da vi evaluerede seminaret, at de virkelig havde
nydt at være sammen med den hørende gruppe, og at seminaret havde givet dem nye åbenbaringer, som inspirerede dem til
at undervise i disse budskaber, når de tog hjem.
Ikke alle de inviterede personer kunne deltage, mest på grund
af manglende muligheder for at få dobbelte Covid-injektioner.
Der var 17 personer fra DMI, herunder 3 af vores tegnsprogstolke. Hørergruppen var ca. 20 personer.
Josephat Mulongo fra Kenya, direktør for DAK, var den lokale
DMI-arrangør. Han optog også al undervisning og gjorde den
tilgængelig for dem, der ikke kunne deltage i en Facebookgruppe.
For mig var det også en stor glæde at se, hvordan DMI-ledere
fra forskellige afrikanske lande nød at mødes efter to års Covid
adskillelse. Vi havde et fantastisk fællesskab sammen.
Gunnar Dehli, international rådgiver

Efterhånden som DMI arbejder hen imod at blive et netværk
af forbundne, men stadig mere autonome områder, ser vi
i stigende grad et behov for at operere og kommunikere
globalt og dermed for, at vi hver især bedre forstår andre
DMI-områder rundt om i verden. Det betyder, at vi i stedet
for at producere forskellige nyhedsbreve i forskellige lande vil
producere ét globalt nyhedsbrev til alle lande (med mindre
forskelle som kontakt- og bankoplysninger osv. - og oversættelse!).
Så når du læser om begivenheder, der sker i andre lande,
kan du blive opmuntret til at vide, hvad der foregår der og
hvorfor, og blive inspireret til at bede for den pågældende
begivenhed, dele den med andre, du måske kender i det
pågældende land, eller tage initiativ til noget lignende, hvor
du er!

Australien - Sydney

USA

Middag til fundraising - Sydney, Australien
Den 3. marts (World Hearing Day) afholder vi en middag i
Sydney for at samle penge ind til en velgørenhedsmiddag.
Den tidligere australske rugbykaptajn Nick Farr-Jones vil være
gæstetaler. Vi håber på et stort fremmøde. Bed venligst om,
at det bliver sådan! Og hvis du befinder dig i eller i nærheden
af Sydney-området, så sørg for at deltage. Alle indtægter fra
billetsalget går til Burundis 2022-projekt for selvforsyning i
Burundi. Der er vedlagt flyers til NSW-tilhængere (eller se
hjemmesiden).

Norway

Der er to begivenheder på vej i den nordlige halvkugles sommer, som du kan begynde at planlægge at deltage i. Alle er
velkomne til disse arrangementer i Norge!
Begge arrangementer er i samarbejde med Ål Folkehøyskole i Norge. Matthijs bemærker, hvor vidunderligt dette sted er det ligger midt i naturen og bør besøges mindst én gang i et menneskes liv. Næsten alt er drevet af døve, fra fuld døvebestyrelse til rengøringsfolk, lærere, administratorer osv. Selv om de ikke er en kristen organisation, åbner de deres arme for
kristne aktiviteter for døve. Det er en smuk udvikling. For nogle få år siden var dette utænkeligt - det måtte være sekulært.
Bed om, at dette vil være et af Guds redskaber til at bringe evangeliet til dette lille lokalsamfund og videre ud i verden.

Australien
Camp for døve

I begyndelsen af det nye år deltog 33 personer
i en Deaf Camp i det solrige Queensland. Deaf
Camp er et kristent møde for døve, hvor de
studerer Bibelen og har fællesskab med andre
døve. Lejren, der er organiseret af døvekirker,
er blevet afholdt hvert andet år i over tyve
år. I år var temaet “Victory in Jesus”, og DMI
Australiens formand Rod Chapman var en af
talerne.
Lejren var på alle måder en stor succes.
Mac Adams taler om

Kina

Gud bevæger sig i Kina

Vores medarbejdere i Kina (vi kan ikke trykke deres navne)
er trofaste i deres arbejde med at bringe evangeliet ud til
de døve. I Tengchong har vi ansat tre nye døve medarbejdere. Ingen af dem kender Jesus, og de har alle problemer med andre døve. Men vores medarbejdere har delt
evangeliet med dem og undervist dem i Bibelen online.
Arbejderne er åbne for at modtage de gode nyheder, så vi
beder for deres frelse.
Kirken i Kunming fejrer i denne måned sit 22-års jubilæum.
På grund af virussen kan kirken ikke holde gudstjeneste i
kirken, men det stopper dem ikke! De mødes i parken og
holder gudstjeneste der.
I Dali var kaffebaristauddannelsen vært for mange nye
døve deltagere i fem dage, og vi beder til, at de alle vil
blive berørt af Gud, mens de lærer at brygge kaffe. Under
uddannelsen blev faderen til en af de ansatte meget syg,
men efter at vi havde bedt for ham, kunne han gå igen og
har det meget bedre nu. Julen blev fejret i kaffebaren:)
Vores medarbejdere siger, at deres største behov nu er,
at nogen skal lære dem mere om Bibelen. De ønsker at
lære Gud mere dybtgående at kende. Online er fint. Det er
deres bøn.

DMI-medlemmer, der deltog, kørte en kampagne for Ben
Buyinza, en af vores evangelister i Tanzania. Ben når ud til de
døve i hele sin region og bad om en motorcykel for at hjælpe
ham med at gøre dette. Offentlig transport er dyrt og ineffektivt. En motorcykel giver ham mulighed for at nå ud til mange
mennesker hurtigt og nemt. Kampagnen indsamlede 3 760
USD, som dækker motorcykel og forsikring, og det overskydende beløb vil gå til
Ben’s registrering af
statsborgerskab (Ben
er ugandisk statsborger). Sikke et fantastisk
resultat!
Der var et negativt
aspekt af lejren. Af
de 33, der deltog, fik
30 COVID! De er alle
Rod, Lorraine, Mac &
Ps Donna
blevet raske nu.

DMI UK

Vi fortsætter med at (gen)præsentere vores repræsentanter i andre lande, som så uselvisk tjener de døve gennem
DMI. Det Forenede Kongerige er et vigtigt støtteområde
for DMI, som gør en konkret forskel i livet for vores døve
naboer, der bor på den anden side af jorden.

Gabriele McFarland er DMI’s UK-koordinator og er ans-

varlig for at indsamle donationer fra hele Storbritannien og
sende dem til Melbourne med henblik på global distribution. Hun bor i Leicester, England. Hun er oprindeligt fra
Tyskland, er døv og gift med Bob, en kendt døvprædikant i
England og andre steder.

Alison Hayes bor i Burnham i nærheden

af Windsor. Hun er lærer i en grundskole
for døve i Hertfordshire og har et ægte
hjerte for døve børn også internationalt. Hun har den formidable opgave at
distribuere vores nyhedsbreve til vores
støtter i Storbritannien. Hun elsker at
læse døve børns vidnesbyrd i nyhedsbrevene, og hvordan
de blomstrer i Guds hænder.
Vi er så taknemmelige for at have
Gabi og Alison, der tjener i Storbritannien!

Lovprisning og bøn
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 den vidunderlige velsignelse, det er, at Emmanuel er blevet
benådet og løsladt fra fængslet. Vi giver dig al ære og ære for alt det, der
skulle til, for at de uretmæssige anklager blev droppet, og for at han igen
kunne blive en fri mand. Vi beder for ham, mens han tilpasser sig sit nye
liv efter at have siddet i en fængselscelle i de sidste 14 år.
Vi takker for registreringen af Deaf Action Zambia. Vi beder for bestyrelsesmedlemmerne og lederne i DAZ, at de søger din visdom og begynder at planlægge nye projekter for døve i Zambia.
Vi beder for salget af DMI’s skolebygning i Davao. Vi takker for de hundredvis af børn, der har gået gennem skolens døre i årenes løb, og for de
liv, der er blevet forandret. Vi takker for Joshua og Jocelyn, som har tjent
så trofast, og vi beder om fortsat velsignelse, nu hvor de begynder et nyt
kapitel.
Vi takker også for vores repræsentanter i Det Forenede Kongerige, Gabi
og Alison. Vi takker for deres tjenende hjerter og ønske om at dele med
andre, hvordan du spreder dit evangelium til de døve i hele verden gennem DMI’s arbejde.
Bed for kampagnerne for Malawi og Uganda. Vi beder om, at de nødvendige midler vil blive indsamlet til at fremme dit arbejde i disse lande.
Vi takker for muligheden for, at de døve kan samles på en lejr i Queensland, Australien. Vi takker for det fællesskab, der blev skabt, for evangeliet, der blev delt, og for de generøse hjerter, der samlede penge ind til en
motorcykel til Ben i Uganda.
Vi takker for vores arbejdere i Kina, at de på trods af frygt for forfølgelse
fortsætter med at dele Guds ord til dem omkring dem, og for den måde,
de har fundet måder at fortsætte med at mødes sammen til gudstjeneste
på. Vi beder for de nye medarbejdere, som er åbne for at lære om Jesus.
Vi beder for deres frelse.
Vi beder for de kommende arrangementer, der er planlagt i år. Fundraisers, lejre, bibelstudier, konferencer, taler og meget mere. Vi beder om, at
din hånd må være over dem, og at dit navn må blive herliggjort gennem
dem, mens vi søger at finde flere måder at nå ud på for at dele Jesu kærlighed til døve i hele verden.
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