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At tage evangeliet
til sig

En af vores mest vidunderlige og vigtige visioner er at udvikle bibelskoler for døve på tre kontinenter. Vi har i øjeblikket en bibelskole
i Uganda, hvor vi uddanner præster og evangelister fra hele Afrika.
Vi er også ved at udvikle en fire måneders bibelskole i Norge for at
betjene Europa, men den vil endda give stipendier til studerende
fra Mellemøsten og fra afrikanske lande. Og vi planlægger at udvikle en ny bibelskole i Filippinerne for at uddanne døve i tjeneste
fra hele Asien.
Arbejdet i vores bibelskoler er virkelig revolutionerende. At uddanne døve til at bringe evangeliet ud til døve er en overraskende
unik tilgang, men er alligevel så vigtig for effektivt at nå ud til døve
og ind i døve kulturer og samfund. Fordelene ved at drive bibelskoler på tre kontinenter vil være næsten uoverskuelige for de døve
i hele verden.
Vores bibelskole i Uganda har været i drift i 18 år og uddanner

typisk 10-12 studerende hvert år. De studerende studerer i 3 år og
bor på det kollegium, der er knyttet til skolen. Når de er færdiguddannede, fortsætter vores studerende med at tjene som præster og
evangelister for døve i deres egne lokalsamfund eller tager som missionærer til andre regioner eller lande i Afrika. Blandt de færdiguddannede er David Bulime, der blev missionskoordinator for Deaf
Action Uganda, Papy Muteberwa, der nu er ansvarlig for døvekirken
i Congo og administrerende direktør for Deaf Action Congo, og Ruth
Karuki, der tjener i Immanuel Church of the Deaf i Nairobi, Dennis
Dag-Kene, der arbejder som direktør for Neville Muir-skolen for børn
med særlige behov i Lira, Ben Buyinza, der er missionær i Tanzania,
Claire Uwineza, der er leder af Immanuel Church of Deaf i Rwanda,
og mange flere. Så mange døve bliver nået gennem vores kandidater.
Continued...

NYHEDERNE FLASH!
Lige inden vi gik i trykken, modtog vi donationer fra nogle meget
generøse støtter, så vi kan købe en fremragende grund, hvor
vi kan genopbygge bibelskolen i Uganda. Det er en vidunderlig
nyhed! Denne jord (og den bygning, som vi bygger der) vil gøre
det muligt for os at uddanne døve kristne ledere for kommende
generationer. Det er svært at overvurdere, hvilken betydning dette
vil få for de døve i Afrika. Gud være lovet for denne vidunderlige
udvikling!

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

www.deafmin.org

Det er dog ikke billigt at drive skolen. Den nuværende månedlige
støtte til bibelskolen i Uganda er på:
• USD440 til skolen (mad og skolematerialer)
• 350 USD til betaling af skolelederens løn
• 600 USD til betaling af lærerlønninger
Det er ikke nok til vores nuværende drift. Vi har brug for yderligere
150 USD om måneden.

Dette er kun til den daglige drift. Derudover er der behov for at
genopbygge vores skole i Uganda, at fremme vores skole i Norge og
at bygge vores skole i Filippinerne op fra bunden. Disse omkostninger vil være betydelige, men vi er overbevist om, at denne vision er
god og rigtig og værd at forfølge. Vi beder om at få midler til at se
denne vision blive ført ud i livet!

Ny ledelse - Uganda

En vidunderlig ny æra begyndte i Uganda i marts, da DAU’s (Deaf
Action Uganda) bestyrelse valgte Tonny Eyoku til ny direktør for
DAU og Paul Miiro til ny leder af bibelskolen. Josephat Mulongo,
leder af Deaf Action Kenya, havde været midlertidig direktør for
DAU, og hans kloge ledelse i de sidste par år og gennem de aktuelle ændringer har været uvurderlig. Vi er taknemmelige for at
have en så klog ledelse ved roret. Alligevel kan forandringer medføre uro, så Gunnar, vores internationale rådgiver, tog til Uganda
for at overvåge overgangen. Sammen med hele DAU’s bestyrelse
og personale blev der opnået en fælles overgang. Der blev bedt for
Tonny og Paul, og en ny start for DAU blev fejret. Vi beder til og ser
frem til, at DAU vil gå fra styrke til styrke.

Tonny (foroven), Paul (til højre)

Fremme af væksten blandt døve i Afrika
Pandemien har ikke hindret væksten i arbejdet blandt døve i Afrika.
Det blev tydeligt for mig, da jeg igen besøgte Uganda og Rwanda i
marts og april. Jeg fandt nye ledere, der var klar til at tage ansvaret
for bibelskolen og det nationale arbejde i Uganda. Da jeg besøgte
erhvervsskolen i Lira (Uganda), fandt jeg ud af, at Dennis igen
samler næsten 300 unge studerende der. Det var vidunderligt at se,
hvordan de døve og de hørende studerende havde fællesskab med
hinanden.

Emmanuel - opdatering
I vores sidste nyhedsbrev bragte vi jer den
vidunderlige nyhed, at Emmanuel var blevet benådet og løsladt efter at have været
uretmæssigt fængslet i 14 år i Zambia. Vi
er glade for at kunne følge op på dette og
fortælle, at Immanuel nu er i Kampala,
hvor han er begyndt sit nye liv og studerer
på vores bibelskole. Han er i gode hænder
og klarer sig godt på skolen.

hjertet i forhold til forældre og andre, som havde såret og undertrykt dem. De vidnede om, hvordan de oplevede en ny frihed og
glæde.
De afrikanske ledere beder os om fortsat at bede for en stigende og
Nyligt ordinerede præster i Rwanda sund åndelig vækst blandt døve i Afrika.

I Rwanda mødte jeg flere
ledere, som var klar til at påtage sig mere ansvar i kirkerne for døve. Gunnar Dehli
Sammen med Josephat fra Kenya lavede vi en workshop om kirInternational rådgiver
keledelse. Derefter ordinerede vi fire nye døve præster, et velsignet DMI
evangelistpar og en diakon. Kirkearbejdet
blandt døve i Rwanda er virkelig i vækst.
Efter ordinationen i Rwanda tog vi af sted,
fem timer i bus, for at bo på en skole for
døve i det nordlige Rwanda. Der var vi 35
mennesker samlet, for det meste unge
voksne, i seks dage for at lave et Faderhjerteprogram sammen. Det var vidunderligt at se, hvordan deltagerne oplevede
Faderens kærlighed. Mange gik også
igennem dybe processer med tilgivelse i

Tak, Daniel - Tanzania

Et af vores mest spændende
områder er Tanzania. Tanzania
er helt sikkert DMI’s store,
stille præstationsland. Bare i
de sidste to kvartaler har de
afholdt ledertræningsseminarer for døve, ægteskabsseminarer, bibelstudier, dåb,
skriftklasser i skoler, uddannelse i låneforvaltning og købt
en gård! Det har været virkelig
inspirerende at følge det vidunderlige arbejde, som vores
præster og evangelister har
udført i hele landet.
Men denne udvikling er ikke
Daniel and his wife, Jane
bare pludselig sket. De er i høj
grad resultatet af en enkelt mands trofaste arbejde for Herren.
Daniel Njihia, der er født i Uganda, blev af Neville for 23 år siden
udvalgt til at bringe evangeliet ud til de døve i Tanzania. (Enhver,
der nogensinde er blevet “tappet” af Neville til tjeneste, ved, hvor
det fører hen...!) Og han bragte evangeliet videre! I Tanzania har vi
nu mange præster og evangelister, der tjener tusindvis af medlemmer i 6 sogne.
Daniel har nu trukket sig halvt tilbage til Uganda, hvor han fortsat
arbejder for DMI på deltid. Vi er så taknemmelige for Daniels vidunderlige tjeneste. De døve i Tanzania, som nu ledes af Joseph Hiza og
andre, der tidligere var under Daniels ledelse, deler vores taknemmelighed og nyder nyt liv på grund af Daniels apostelskab der.
Joseph skriver om Daniels eftermæle her:
Man kan ikke tale om udviklingen af døvearbejde i Tanzania og hele
Østafrika uden at nævne pastor Daniel Nhijia. Han har brugt næsten
to tredjedele af sit liv på døvearbejde, primært i Kenya, Uganda,
Tanzania og andre steder.
I december 1999 sendte Neville pastor Daniel til Tanzania; det var
den officielle start på Daniels 22-årige tjenesterejse i Tanzania. I
løbet af denne rejse:
• Immanuel Church of the Deaf Tanzania blev registreret den 14.
november 2002. Deaf Action Tanzania blev registreret i 2017.
• Seks andre kirker blev plantet i Dar es Salaam og i Mwanza-,

Søområdet - Tanzania

Ben Buyinza er en præst fra Uganda, som har tjent under DMI i Tanzanias Lake District sammen med sin tanzanianske kone Veronica.
Neville sendte ham til Tanzania som missionær i 2012. Ben har gjort
et fantastisk stykke arbejde med at vidne over for døve samfund og
hjælpe med at udvide DMI’s rækkevidde i forskellige distrikter. I maj
bliver han tanzanisk statsborger,
hvilket betyder, at
han ikke længere
behøver at søge
og betale for
arbejdstilladelser.
For nylig blev
der indsamlet
midler til at købe
en motorcykel til
ham, så han kan
nå ud til alle de
distrikter, hvor
han er præst. Ben brænder for at nå de døve for Kristus og elsker

Kagera- og Morogoro-regionerne.
Tre nye første lokale døve præster blev ordineret: Joseph Hiza,
Sensor Joseph og Alfred Maduga, for ikke at nævne de snesevis
af evangelister og åndelige ledere under hans varetægt.
• Det var under hans ledelse, at der blev oprettet en bibeloversættelsesorganisation - Tanzania Sign Language Translation
Organization (kendt som BILAT) - efter at han sendte nogle af
sine nye evangelister til Door International i Nairobi i 2003.
• Det var under hans ledelse og visioner, at kirken købte jord og
byggede en kirke i Buguruni over for den lutherske kirke i 2005,
som i dag er kirkens og DAT’s hovedkvarter.
• Dette var også starten på, at de almindelige kirker i Tanzania
begyndte at bruge tegnsprogstolke i deres kirker for at tiltrække
døve troende, efter at de havde hørt om Daniels vision for de
døve.
• Hundredvis har modtaget Kristus og er blevet døbt.
I hans tid var der ingen anden kirke i Tanzania, der afholdt så
mange snesevis af vielser for døve par, hvilket mindskede det umoralske liv, der var set blandt døve kristne og par før hans tjeneste.
Hans arbejde involverede også hans familie, som sluttede sig til
ham i begyndelsen af 2000’erne. Ud over hans kone er hans børn
Ruth, Joyce og Abrahamu blevet i Kenya, men de besøger ham lige
så ofte, som han besøger dem.
Siden han begyndte at arbejde i Tanzania, har han virkelig været en
inspiration for mange og fået dem til at elske Guds arbejde. Han har
berørt mange af dem og opmuntret dem. Derfor arbejder næsten
alle de evangelister, som han underviste og startede med, efter at
han vendte tilbage til Tanzania for anden gang i slutningen af 1999,
stadig der i ministeriet eller i andre religiøse organisationer som
BILAT.
Alt hang af et solidt fundament, som han havde lagt på plads. Hans
vision var vidunderlig, hans måde at nå folk på, selv dem, der synes
modvillige, var genial. Han ved, hvem der ville være egnet til ministeriet. Han kan nå nogen ved at byde ham velkommen til Kristus,
selv om denne person er tøvende, vil han fortsætte med at følge
ham med guddommelige ord, indtil denne mand kommer til Jesus.
Forfatteren af denne artikel var før sin dåb en af disse tøvende
mennesker. De fleste af disse tøvende mennesker blev magtfulde
åndelige ledere og hjalp med at udvide tjenesten i landet.
Selv om mange tanzanianeres hjerter er bedrøvede over nyheden
om hans pensionering som missionær i Tanzania af familiemæssige
årsager, er de beroliget af Guds ord om, at uanset hvilken plan Gud
har med ham, er den vidunderlig. Vi stoler altid på Herren.
•

muligheden for at dele evangeliet, især
med børn, så de, som han siger, “kan lære
Gud bedre at kende”.
Her er et par ord fra Ben:
Hej brødre og søstre,
Jeg hilser jer i Herren Jesu Kristi navn. Mit
navn er Ben Buyinza. Jeg er her i Tanzanias søzone og står som missionær for
DMI-arbejdet. Takket være DMI’s støtte
er arbejdet vokset. Vi har 2 kirker og 5
fællesskaber i skoler. Jeg rejser rundt til
de 5 distrikter for at opsøgende arbejde.
Missionsarbejdet går godt, men nogle af
skolefællesskaberne kan ikke nås med bus,
så vi må bruge en motorcykel på turene
for at gøre missionsarbejdet lettere. Gennem opsøgende ture har mange døve
taget imod Jesus som deres frelser. På grund af DMI kender de døve
Jesus Kristus.

Stadig ingen fred i Myanmar

Med den krig, der er brudt ud i Ukraine, og andre konflikter, der
fortsætter med at vokse rundt om i verden, er det let at glemme
de konflikter, der er i gang. Det er lidt over et år siden, at Myanmar
kom under militærstyre, hvilket gjorde landet til en krigszone, hvor
folk hver dag lever i frygt for deres liv - for ikke at nævne COVID, der
rammer landet hårdt, og hvor mange mister livet til den ubarmhjertige sygdom. Vores Neville Muir School for the Deaf blev ligesom
alle andre skoler i landet lukket, først og fremmest fordi det ikke
var sikkert for eleverne at gå der på grund af den voldelige politiske
konflikt, men også på grund af den hurtige spredning af COVID. Nogle af vores lærere blev syge af sygdommen, og vi lovpriste Gud, da
de langsomt blev raske igen. Vi blev bedrøvede, da vi fik nyheden
om, at nogle af vores ældre kirkemedlemmer var døde, og vi bad
om trøst for deres familier.
Takket være vores generøse støtter, der
gav til appelen om fødevarekrise, fandt
vi til sidst en måde at sende midlerne
til kirkerne og skolen for at købe mad til
medlemmerne. Sikke en mulighed dette
gav vores medarbejdere for at dele Jesu
kærlighed og være et lys i en så mørk tid!
Vi har en fantastisk flok lærere på skolen,
som på trods af alt det, der sker omkring
dem, er fast besluttet på at fortsætte med
at støtte og uddanne eleverne i området omkring skolen. Som du har set på
billeder fra tidligere udgaver, har lærerne
klædt sig i personlige værnemidler og har
Food aid undervist i elevernes hjem.
Et år senere er situationen stadig meget

dyster i Myanmar. Folk lever stadig i frygt for deres liv, og der er
meget vold i gaderne. Det er utroligt, hvad der bliver opfattet som
“normalt”. Pa Lian siger i en af sine e-mails: “Yangong er som normalt, men nogle gange er der tilfældige bombeangreb!”
På trods af dette fortsætter vores lærere med at tage ud til elevernes hjem, og eleverne er altid så glade, når de kommer for at
undervise dem. De mødes med 13 elever 3 dage om ugen.
Kirken kan stadig ikke mødes formelt, men 12-15 har samlet sig et
par gange om ugen til gudstjeneste. De har været i stand til at køre
et par zoom-møder for dem, der har adgang til internettet, men
mange har ingen telefoner og ingen Wi-Fi. Kirken har været i stand
til at bruge midler fra DMI til at købe mad til at dele ud til dem,
der har mest brug for det. 65 døve har modtaget pakker med ris,
nudler, olie, løg og æg 6 gange i løbet af de sidste 3 måneder. Der
er også blevet købt en varevogn, som vil blive brugt til at levere de
akutte madpakker til
dem, der ikke er i stand
til at komme og afhente
dem.
Det var håbet, at kirken
ville kunne fejre sit 23
års jubilæum, men Pa
Lian og hans familie fik
COVID, så kirken måtte
lukkes indtil den 13.
marts. Så snart han var
på benene igen, spildte kirken ingen tid på at sende madpakker
med ris og olie til 72 døve medlemmer.
Fortsæt venligst med at løfte Myanmar op i jeres bønner.

Opdatering af katastrofehjælpskampagnen - Malawi

I vores sidste nyhedsbrev lancerede
vi Malawis katastrofehjælpskampagne for at hjælpe vores døve i
Malawi med at komme sig efter
cyklonen Ana, der hærgede landet
og forårsagede store skader. Takket
være jeres utroligt generøse svar er
denne kampagne nu fuldt finansieret. De indsamlede midler er vist i
tabellen til højre.
Vi i DMI og DMI Malawi-familien er
så taknemmelige over for alle dem,
der har bidraget til at hjælpe med
genopbygningsarbejdet. Vores bøn
er, at disse bygninger vil være en
velsignelse for alle, der kommer ind i
dem, og at de vil give mulighed for at dele Jesu kærlighed.

Indsamlet
beløb

Fase

AUD500

Hvorfor?
Øjeblikkelig indsats for mad og vand
Ekstra fødevarehjælp og midlertidigt husly
til 200 familier

AUD8,000
AUD19,000

Fase 1

Genopbygning af erhvervsuddannelserne
Center - fuldt ud hævet

AUD9,000

Fase 2

Genopbygning af sikkerhedshegnet
- Fuldt hævet

AUD19,000

Fase 3

Ombygning af sovesalen plus
møblering - fuldt ud hævet

AUD5,000

Fase 4

Udskiftning af udstyr til træningscentret Fuldt indsamlet fra julekataloget.

Uganda-kampagne i klasseværelset
I nogle udgaver af vores sidste nyhedsbrev lancerede vi Uganda
Classroom Campaign. Kampagnen har til formål at indsamle midler
til Neville Muir Comprehensive School for the Deaf til at bygge 4
nye klasseværelser for at imødekomme den store stigning i antallet af elever. Skolen har nu mere end 300 elever, hvoraf over 80 er
døve og 270 har andre handicaps eller særlige behov. Regeringsbestemmelser har betydet, at midlertidige klasseværelser under
træer ikke længere er tilstrækkelige.
Der skulle indsamles 60 000 AUD for at gennemføre dette pro-

Baby! Baby! Baby!

jekt, og med de 45 000 AUD, der allerede er doneret af generøse
sponsorer i Norge, er vi godt på vej. Tak til alle dem, der allerede
har givet et generøst bidrag til denne kampagne. Vi har brug for
yderligere 15.000 AUS for at afslutte arbejdet! Vi beder til, at det
endelige beløb kan indsamles, så disse studerende ikke blot kan
fortsætte deres uddannelse og lære livsforandrende færdigheder,
der giver dem en positiv fremtid, men lære disse færdigheder et
sted, hvor de bliver accepteret, taget hånd om og lært, at der er en
Gud, der elsker dem over alle grænser.

Alphonsine og Arsene - Rwanda

Vi er glade for at kunne fejre Alphonsine & Arsènes lille dreng, Stephen, som kom sikkert til landet den 4.
marts. Vi beder om Guds velsignelse til at omgive dette par, når de begynder dette nye kapitel i deres liv sammen. Mange af jer har fulgt Alphonsines rejse gennem årene gennem vores sponsoratprogram. Hun undslap
som barn fra folkedrabet i Rwanda, men mistede mange af sine familiemedlemmer, herunder sine forældre.
Alphonsine blev mere kendt af DMI i 2017, da hun havde brug for støtte, efter at hun havde fået en plads på
universitetet. Hun og Arsene går begge i Immanuel Church for the Deaf Rwanda, hvor de er involveret i bibelundervisning og evangelisering for døve. Arsene er også med i DAR’s bestyrelse og har posten som kasserer.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så sørg for at gå ind på bloggen på vores hjemmeside og læs Alphonsines
bemærkelsesværdige historie.

Mang Hlei Sang - Myanmar

Tillykke til Mang Hlei Sang og hans kone med den sikre ankomst af deres lille dreng. Mang Hlei Sang
er en af vores lærere på Neville Muir School for the Deaf i Myanmar. Sikke en dyrebar gave i form af
et nyt liv efter så mange kampe og modgang i de sidste par år i deres land. Vi beder for sundhed og
sikkerhed for denne familie, da Myanmar stadig kæmper for at finde fred og frihed for sit folk under
militærstyre.

Alain – DR Congo

Alain og hans kone er fulde af glæde, da de annoncerer ankomsten af deres nye dreng, Josue (Joshua), som
kom til verden den 3. april. Vi priser Gud for, at alt er godt, og vi beder om, at Gud fortsat vil velsigne dem,
mens de tilpasser sig til at få endnu et medlem til deres lille familie. I februar 2020 fødte Alain og hans kone en
søn, som desværre døde 3 dage efter fødslen. Derefter blev de velsignet med en datter, Gabriella, i begyndelsen af 2021, og nu er de blevet velsignet med endnu en dyrebar søn.
Alain udtrykker sig perfekt: “Jeg er ved at dø af glæde ... i går gav Gud mig en søn igen. Må den almægtige
Guds navn blive lovprist. Støt mig i bønnerne, så mine børn vokser godt åndeligt og fysisk.”
Alain er ikke kun skoleleder og leder af døvekirken, men er også et vigtigt medlem af Deaf Action Board i DR
Congo og er også kasserer for denne organisation.

Jeg tolkede ved et DMI-arrangement i Sydney, hvor Neville Muir talte om børnepatroneringsprogrammet for
døve børn. Jeg ringede til Michael efter arrangementet og sagde: “Vi burde virkelig sponsorere et døvt barn” han var enig.
Døvhed tilføjer endnu et lag af udfordringer til fattigdom, og det er ekstra svært for døve børn at tiltrække
sponsorer. Vi var allerede involveret i det døve samfund i Australien og kan kommunikere på Auslan. Vi mente, at
denne forståelse af visuel kommunikation kunne være nyttig, hvis vi nogensinde fik mulighed for at møde et døvt
sponsorbarn, selv om deres tegnsprog var anderledes end vores. Vi havde allerede et hørende sponsorbarn, Benjan (nu voksen), i Filippinerne, så vi valgte et filippinsk døvt sponsorbarn, Marcus, i håb om, at vi en dag kunne se
dem begge under det samme besøg.
Denne drøm gik i opfyldelse i januar 2020. Benjan hentede mig i lufthavnen og kørte mig hen for at møde
Marcus. Jeg husker dette møde som et af de mest hjertevarmende øjeblikke i mit liv. Dette foto, som jeg tog,
indfanger dette øjeblik.
Når man først er sponsor, kender man den dybe sandhed i Jesu ord: “Det er mere velsignet at give end at modtage” (ApG 20:35). Vi har følt dette og set det udmøntet på mange niveauer, f.eks. havde Marcus intet tegnsprog,
da hans sponsorat og skolegang startede for 2 år siden som 6-årig, så både Marcus og jeg har lært ASL. I et videoopkald kunne Marcus tegnsprog til mig den spændende historie om, hvordan han havde mistet en tand. Dette
ansporede mig til at lære mere ASL (online). At lære ASL bringer masser af glæde, nye venner og muligheder ind i
mit liv, men den største glæde er at vide, at jeg kan kommunikere med Marcus på en måde, der er mest
behagelig og naturlig for ham.

Besøg i USA en succes! - Andrew Miller
At løbe fra alligatorer, bo på Hogwarts og spise hamburgere var
ikke grunden til, at jeg tog til USA, men det var alligevel sjove ting
at gøre. Det egentlige formål med rejsen var at besøge støttekirker,
takke dem, give dem opdateringer og opfordre til fortsat støtte - for
at lade dem vide, at DMI’s mission fortsætter; og for at besøge nye
kontakter og opbygge nye relationer i bøn, økonomisk støtte og
tjeneste.
I Los Angeles mødtes jeg med vores partnere i Huntington Beach,
mødtes med missionshold fra tre nye kirker (i størrelse fra 60
medlemmer til 12.000!) og holdt en DMI-prædiken i The Garden
Church. Hver kirke tog varmt imod mig, og jeg ser frem til, at DMI
udvikler partnerskaber med dem i de kommende måneder og år.
I New York mødtes jeg med 9 andre ledere inden for døvearbejde til
en indledende rundbordskonference, som blev afholdt af Lutheran Friends of the Deaf på
en storslået ejendom på Long
Island i lokaler, der lignede
Hogwarts på forunderlig vis!
(Der var faktisk blevet optaget
nogle film der!) Denne rundbordssamtale skulle planlægge
en fuld konference næste år og
var meget opmuntrende. Jeg
tror, at dette forhold vil vise
sig at være meget frugtbart for
DMI i de kommende år.
Peter og Liz Pfeil, DMI’s ledere
NY Lutheransk døvekonference

i USA, var værter for mig under mit besøg i Hilton Head Presbyterian Church, som har støttet DMI generøst i mange år. Det var en
fornøjelse at mødes med det store missionsteam der og dele med
dem det vidunderlige arbejde, som DMI har udført i de sidste par
år i vores kirker, skoler, beskæftigelsesprojekter og i humanitær
bistand. Peter og Liz var så venlige at lade mig bo i deres hus i tre
dage, selv efter at de var rejst til Florida - det var der, hvor alligatorerne i baghaven begyndte at give jagt på mig!
Det sidste stop var i Four Winds Church i Arkansas, en anden
langvarig og generøs støtteperson. Wes og Weston Syverson var
meget elskværdige værter på deres Tech Serve-anlæg, en tjeneste,
som trykker og distribuerer vores nyhedsbreve i USA, blandt mange
andre missionsstøtteordninger. På Four Winds (den tredje af fem
store kirker, der ligger side om side langs gaden!) arrangerede pastor Randy, at jeg kunne tilbringe tid sammen med missionsteamet,
fortælle omkring 40 kirkemedlemmer om DMI’s arbejde før gudstjenesten og holde endnu en DMI-inficeret prædiken.
Turen opbyggede nye relationer, styrkede gamle relationer, indsamlede gode midler og løftede DMI’s profil i USA. Nu tilbage til fish and
chips og lamingtons...
Andrew Miller
Koordinator for internationale operationer

(Til venstre)
Andrew taler i Garden
Church, LA
(Til højre)
Andrew og
pastor Kim

Stor succes!!!

Den 3. marts, verdenshøringsdagen, afholdt vi vores gallamiddag i
Sydney. Det var en overdådig begivenhed, der blev afholdt på View
Hotel i North Sydney, og der deltog 65 gæster, som spiste godt,
spillede spil, bød på stille auktioner og gav gavmildt svar på Deaf
Action’s arbejde.
Nick Farr-Jones, den tidligere australske Wallaby-kaptajn, var vores
gæstetaler. Han talte om sin tid som rugbyspiller, sin kristne tro og
om behovet for, at vi skal brænde for de ting i livet, som virkelig
betyder noget. Støtte til de sårbare må være en af disse ting.
Andrew talte også om Deaf Action’s arbejde, om de studerende og

ansatte i marken, som vi støtter, og han
opfordrede gæsterne til at støtte især
vores selvforsørgelsesprojekter. Succesen med vores projekter i DR Congo
og Malawi er en model for de projekter,
som vi nu planlægger.
DMI Australia-bestyrelsesmedlem
David van Namen og finanskoordinator Susi Tjhai kom op fra Melbourne til
arrangementet, David som konferencier
Nick Farr-JonesogDavid van
og Susi til at
Namen
løbe rundt
med Eftpos-maskinen. De gjorde begge
et godt stykke arbejde. Også en stor tak
til Anne Horton, som gjorde et fantastisk
stykke arbejde som vores Auslan-tolk for
aftenen. Aftenen gav over 8.000 dollars
og en hel masse opmærksomhed om det
arbejde, som Deaf Action udfører. Over 5
000 dollars af dette beløb blev indsamlet
fra den stille auktion. Vi vil gerne sige en
ekstra stor tak til Nick Farr-Jones og alle
Andrew Miller med sin
de
virksomheder, der støttede arrangemor (til højre) og Carmel
mentet
ved at donere tjenester og varer til
(til venstre), den heldige
auktionering
på aftenen! Det var en sjov
vinder af dørpræmien.
aften for alle. Næste stop, Melbourne!

Tak til de virksomheder, der støttede indsamlingen!

https://share.transistor.fm/s/bd380bc8

DMI nu også inden
for motorsport!
DMI er nu officiel sponsor for Andrew Fishers Jesus Racing
Team! Jesus Racing Team bringer ikke kun Jesus frem i offentlighedens øjne på racerbanen, men bringer også Life Choicesprogrammet ud i skolerne og evangeliet om Jesus ind i fængslerne. Vi er glade for at være partnere med et sådant arbejde!
Det kan på nogle måder virke som et usandsynligt par på nogle
måder, eller endda som en ekstravagant brug af penge til at
reklamere i motorsport, men intet af dette kommer fra DMI’s
midler. En mangeårig støtte af Jesus Racing Team har for nylig
besluttet at donere reklameplads til en værdi af tusindvis af
dollars på Andrews biler og er glad for at tilbyde dette til DMI.
Så næste gang du ser Jesus Racing-bilen skråle rundt på banen,
så hold øje med “Deaf Ministries International”-klistermærkerne på bilen, giv et bifald, og del derefter dette dejlige tjenesteforhold med
så mange venner
som muligt.

Tak
til Monash City Church
Vi vil gerne takke håndarbejdsgruppen i Monash City Church of

Christ i Melbourne for at have strikket et smukt julekrybbespil, som
blev solgt for at samle penge ind til at hjælpe vores brødre og søstre
i Myanmar. De indsamlede 150 dollars. Det lyder måske som et lille
beløb, men hver eneste lille smule hjælper og er værdsat!
Vi vil gerne have dette som en opmuntring til dig til at se, hvordan
din kirkegruppe, bibelstudie, håndarbejdsgruppe,
sportsklub,
vennegruppe
eller endda du
selv kan bruge
dine gaver
til at samle
penge ind til at
fremme DMI’s

Beni School - Opdatering af bygningen af en gymnasieskole

Papy og politichefen velsigner
grundstenen

Vi er glade for at kunne sige, at Beni Deaf School i DR
Congo er i fremgang! Med et stigende antal indskrivninger og elever, der afslutter deres grundskoleuddannelse, blev det klart, at skolen havde brug for at udvide
og også tilbyde sekundær uddannelse. Det var et af
punkterne på DMI’s ønskeliste for 2022, og vi takker
Gud for, at midlerne er blevet tilvejebragt til at gennemføre denne udvidelse.
Der blev afholdt en ceremoni til velsignelse af projektet
den 22. februar, som også blev overværet af borgmes-

teren i Beni, politichefen, Papy
(direktør for DAC), bestyrelsesmedlemmer, skolens personale,
elever og nogle af elevernes
familier. Det var noget af en
begivenhed! Der blev holdt taler
af embedsmænd og fremsat en
Borgmesteren i Beni, politichefen,
Papy (direktør for DAC) og bestyrelsesmedlemmer
velsignelsesbøn, da grundstenen
blev lagt.
Den nye bygning bliver en 2-etagers bygning med 11 lokaler, som
giver mulighed for fremtidige udvidelser af klasserne. Kontoret vil
også blive udvidet for at imødekomme administrationens behov.
Når det drejer sig om at bygge, er vores Beni-team ikke til at tage fejl
af! En måned senere og den første etage er næsten bygget! Indrømmet, byggepraksis er lidt anderledes end det, vi er vant til, men når
man er i Beni ... Antallet af byggemandskab er meget imponerende
og beviser, at
mange hænder,
der arbejder sammen, får arbejdet
gjort. De kommende gymnasieelever
ser frem til at blive færdige og begynde
deres gymnasieuddannelse.
Mens dette nyhedsbrev går i trykken,
“kommende” gymnasieelever foran de nye bygninger
har vi modtaget nye nyheder om flere
drab og ødelæggelser i Ituri og det omkringliggende område i Bunia, hvor Jacob og andre
DMI-medlemmer bor (ca. 100 km fra skolen i Beni). Usikkerheden udgør ikke kun en trussel
mod livet, men øger også priserne drastisk. Bed venligst for Jacob og alle i regionen.

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.

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

Vi takker for Ben og hans kone og for den måde, de trofast har tjent de døve i Tanzania på i de
sidste 10 år. Vi priser for, at der blev indsamlet midler til at købe en motorcykel til at hjælpe
ham med hans arbejde i tjenesten.
Pris for glæden ved nyt liv, da vi byder 3 babyer velkommen i DMI-familien. Vi beder for deres
helbred og sikkerhed, for visdom og styrke til deres forældre, når de opdrager deres børn i
kendskabet til Guds kærlighed.
Vi beder for Myanmar og den igangværende politiske uro. Vi takker for skolens personale, som
med deres engagement sørger for, at eleverne trods omstændighederne kan fortsætte deres
uddannelse. Vi priser Pa Lian og kirkelederne, som tager sig af deres medlemmer og nu har en
varevogn til at levere mad til dem, der har mest brug for det. Vi beder fortsat for deres sikkerhed, mens de fortsætter med at være Jesu hænder i døvebefolkningen.
Vi takker for Daniel og hans mange års tjeneste, hvor han har bragt evangeliet til de døve i
Tanzania. For den måde, hvorpå han svarede på Guds kald for alle de år siden, og for de liv, der
har ændret sig gennem Guds nåde på grund af det. Vi beder nu om visdom og beskyttelse for
Joseph, mens han og andre fortsætter tjenesten der.

Neville & Lill Muir
DMI Stiftere

Det Australske kontor

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

