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At tage evangeliet
til sig

DMI vokser stærkt i Rwanda
En ny kirkeplantning, en ordination af nye præster, en workshop for evangelister, en ny huskirke - det er blot nogle af de
måder, hvorpå DMI har blomstret i Rwanda i år. Under den
unge, men kloge ledelse af direktør Patrick Tuyishimire og
med den stadige støtte fra den lokale bestyrelse og præster
er vores Rwanda-team (kendt som Deaf Action Rwanda
(DAR)) hurtigt ved at blive et markant område for DMI.

hjertesprog”. Mange af dem er dog analfabeter, så Valentine
bruger også en fotobog til at fortælle dem om evangeliet.
Claire og Patrick har også besøgt kirken for at opmuntre de
døve og hjælpe med at etablere kirken.
For nylig blev deltagerne på en workshop, der blev afholdt af
Wycliff og deltog med 16 evangelister og frivillige fra DMI’s
ICDR-kirke, uddannet i at dele Guds ord med analfabeterne
døve og døvblinde. (Dette er en lignende uddannelse som
den, der blev givet til vores medarbejdere fra Burundi - se
artiklen om “Burundi - Bibeloversættelsesuddannelsescenter” i dette nyhedsbrev). Med Gunnars ordination af fire nye

Newly ordained pastors: Patrick, Seth, Alphonsine & Arsene

I februar blev der etableret en ny ICDR-kirke (Immanuel
Church of the Deaf, Rwanda). Den blev plantet i Kamonyi-distriktet og er den syvende kirke for døve, som DMI har plantet
i Rwanda. Den ledes af Valentine Nyirarukundo, en evangelist
fra DAR, og den har i øjeblikket 17 medlemmer. Den vokser
hurtigt, efterhånden som rygtet om, at denne kirke for døve
er blevet åbnet, spredes. Pat-rick siger: “Døve mennesker
var overlykkelige, fordi de ville komme til at gå i en kirke,
hvor der er en prædikant, der prædiker dem på deres eget

præster tidligere i år og den løbende uddannelse af vores medarbejdere forventes der mere kirkevækst i hele landet.
Administrativt set er DAR i færd med at blive registreret hos
den rwandiske regering som en velgørenhedsorganisation.

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

Fortsat på side 2
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Det er et stort skridt og vil give dem status til at rejse midler uafhængigt og til at få større indflydelse
på visioner og lokale anliggender. Udarbejdelsen
af en forfatning under den lokale bestyrelse har
været en stor del af dette.
Patrick og holdet har store planer for fremtiden.
De har en vision om uddannelse og frelse af alle de
døve i Rwanda. Patrick har udviklet planer om en
stor skole for døve - en millionplan (bogstaveligt
talt) - et stort skridt i retning af at sikre, at alle
døve børn i Rwanda får en meningsfuld uddannelse. Han har udviklet evangeliske planer for at sikre, at alle døve i Rwanda hører evangeliets gode nyheder. Og han arbejder
på at sikre, at alle døve får mulighed for at få et lønnet arbejde.

Africa

Burundi - Uddannelsescenter for bibeloversættelse
Der sker spændende ting i Burundi. For ca. 3 år siden fik
medlemmer af ICDB (Immanuel Church for the Deaf, Burundi), en DMI-grundlagt kirke, et ønske om at oversætte
Bibelen til tegnsprog, så den kunne blive bragt ud til døve og
døve/blinde i hele Burundi. Et lille bibeltræningscenter blev
derefter oprettet.
Praktikanterne rejste til
Kenya, hvor de gennemførte
et 2-3-årigt kursus, hvor de
indspillede 3 dvd’er på burundisk tegnsprog: hvordan
man lærer Gud at kende Gud,
hvordan man tjener Gud og
hvordan man følger Gud.
Da de nyuddannede vendte
tilbage til Burundi, oprettede
de deres egen døveforening
for bibeloversættelse kaldet

ABTBS. ABTBS’ bestyrelse består for størstedelen af medlemmer af Immanuel Church of the Deafs med DMI Burundis
direktør Fabien Hamissi som formand. Efter etableringen af
ABTBS indvilligede Wycliffe Bible Translators i at støtte og
tilbyde yderligere uddannelse gennem denne nye forening. Et
af de kurser, der tilbydes, er bibeloversættelse til tegnsprog
(kaldet DOT-programmet), og det andet kursus uddanner

medlemmer til at undervise Guds ord til døve, herunder dem,
der aldrig har gået i skole, og til døve/blindblevne (kaldet
SUN-programmet).
Immanuel Church for the Deaf vil være ansvarlig for at støtte
SUN-programmet. Evangelist Patrick Ndihokubwayo blev
udpeget som projektleder for SUN-programmet i Burundi.
Programmet er sat til at starte i juni, og vi beder jer om at
bede sammen med os for underviserne og kursisterne, mens
de søger at vokse i færdigheder og viden og sprede evangeliet på tegnsprog i hele Burundi.

Zambia

Evangeliet bliver fortsat bragt ud til de døve i Zambia. En ny
kirke blev oprettet i april i Katete i den østlige provins i landet, og den har allerede 78 medlemmer! Kirken ledes af pastor Kennedy Mbewe med hjælp fra hans assistenter Charles
Sakala og Andrew Banda.
Tjenesten omfatter opsøgende arbejde i hjemmene og på
arbejdspladserne og er begyndt med ægteskabsrådgivning.
Rådgivere arbejder også med børn hver onsdag og fredag
for at tilskynde til adfærdsændringer gennem bibelhistorier.
Tjenesten opfordrer hørende mennesker til at slutte sig til
tjenesten, så der er nogle hørende mennesker, der er en
del af døvekirken i alle ICDZ (Immanuel Church for the Deaf,
Zambia) menigheder. Forældre til døve børn undervises også

i tegnsprog.
Efter hans chok-hjerneblødning ved eksamen sidste år - han
havde aldrig før dumpet en prøve i sit liv! - har den geniale

Kenya - Syværksted

Hastings

Janet

Maliza

Hastings arbejdet meget hårdt for at forberede sig til sin kommende studentereksamen. Han vil meget gerne læse medicin
på universitetet, og vi vil gerne se ham realisere denne drøm.
Janet har også klaret sig rigtig godt i skolen; faktisk så godt, at
hun er sprunget fra 2. klasse til 4. klasse!
Maliza har haft det lidt sværere med sin skolegang. Han skal
overgå til hjemmeundervisning med en lærer, og Lewis har
gjort et stort stykke arbejde med at arrangere dette. Maliza
er ved godt helbred og godt humør.
Lewis har også fulgt op på to døve fanger, Jairy og Mamabo,
som har været syge i et stykke tid. Deres familier besøger
dem aldrig, hvilket ikke kun er trist, men også problematisk, for hvis der ikke er familiepleje, er det usandsynligt, at
de bliver løsladt fra fængslet ved udgangen af deres straf.
Lewis arbejder på at kontakte deres familiemedlemmer for
at arrangere besøg, ikke kun for at hjælpe med at sikre deres
løsladelse, men også for at de kan vide, at de er elsket.

under ledelse af Christine og Anne. De demonstrerede også,
hvordan man bruger og rengør bind. Børnene var meget
entusiastiske, begejstrede og ivrige efter at lære.
Ikke alle de piger, der modtog pakkerne, er begyndt på deres
menstruationscyklus endnu, men lærerne mente, at det er
meget vigtigt med tidlig undervisning. De kvindelige lærere
på skolen vil nu foretage opfølgningsmøder med pigerne og
fortsætte med at oplyse dem om deres krop.
Håbet er nu, at rygtet vil sprede sig, og at flere skoler i området vil være
Vi er glade for at kunne meddele jer, at projektet med genanmed i dette
vendelige hygiejnebind har foretaget sin første levering til
program.
vores Immanuel Christian Integrated School i Kenya. Pastor
Josephat, fru Christine og Anne Kaunda rejste over 5 timer fra
Nairobis syværksted til skolen for at levere til de kvindelige
elever.
27 piger (8 hørende og 19 døve) i 4.-8. klasse modtog de hygiejneartikler. Inden de udleverede dem, deltog pigerne i en
undervisningssession om menstruationshygiejne og sanitet

DR Congo - rå rapport

Hvert kvartal modtager vi rapporter fra felterne, og de er
altid (ikke altid, men som regel!) en fornøjelse at læse. Vi
tager normalt nogle vigtige udviklinger eller udfordringer
og præsenterer dem for dig som en historie. Men her er et
uredigeret øjebliksbillede af vores rapport fra DR Congo,
med vorter og alt. Det er så opmuntrende at læse de mange
positive udviklinger, og det er nedslående at læse de mange
udfordringer. Men selv med udfordringerne er det virkelig
inspirerende, hvor frugtbart dette område er.
Positiv udvikling
1. Seminar for unge fra den 23. til 25. marts 2022 om kønsbaseret vold;
2. Den 27. marts 2022 besluttede en ung døv at tage imod
Kristus i sit liv og holde op med at være alkoholiker; det
var under søndagsgudstjenesten, at han stod og vidnede;
3. Den 8. marts 2022 fejrede de døve kvinder kvinders
kvindedag og afholdt en konference for alle døve kvinder
om kvinders rolle i samfundet;
4. Den 10. februar 2022 påbegyndte DAC opførelsen af
hovedkontoret, som var sponsoreret af DMI;
5. Den 13. februar 2022 holdt mændene et møde om,
hvordan de kunne organisere et gensidigt kooperativ til
selvfremme og gensidig bistand.
6. Den 11. februar 2022 besøgte kirkekomiteen George
WAKUNGU, som var blevet såret af militæret, da de
mødte ham på vejen og ikke var i stand til at kommunikere med dem. De slog ham uden at vide, at han var døv.
Vi priser Gud for, at han har det godt nu;
7. Kirkekonference i Beni efterfulgt af nadveren ved pastor
Papy Muteberwa;
8. Støtte fra Beni skoleprojektets indtægter til døveskolen i
Bunia med 150 USD til mad til eleverne;
9. Produktion af landbrugsjord i Beni i denne periode: a.
Nogera: Olie: 60 liter, kokosnødder: 0 kg, bønner: 50
kg, bananer: 4 bundter bananer. b. Musenze: B. Musenze: bønner: 100 kg, brænde: 3 træer, der faldt ned på
grund af stormen. c. Matembo: (lejet jord 200 m x 20 m):
produktion af maniok, der skal rapporteres i andet halvår.
10. Beni-elever sponsorering: I dette semester har eleverne
modtaget skoletasker, bogbøger, skoleuniformer og
sportsmaterialer;
11. Månedsløn fra DMI til de fire Beni-lærere, som ikke får
løn fra regeringen;
12. Opførelse af Beni secondary school: Der er 5 værelser
og et kontor nu, og der bygges stadig flere 5 værelser
ovenpå. Rumstørrelsen er 7 m x 6 m;

13. Donation fra den ikke-statslige organisation Norsk Flygtningehjælp (NRC) til skolen i Beni: 54 skriveborde, 3
borde og 3 stole til døve elever;
14. Døveskolen i Minova kunne få en donation på 600 USD
fra en amerikansk frivillig kvinde. Med beløbet købte
skolens leder 3 symaskiner, klude med nåle til syeleverne
og 2 høvleværktøjer til tømrereleverne...
15. Besøg hos de tilbagefaldne og opmuntring af dem til at
komme tilbage til kirken!
16. Besøg og prædiken i de hørende kirker på baggrund af
invitationer;
17. Tjeneste for de syge i deres hjem og på hospitaler;
18. Trøstning af familier, der har mistet deres slægtninge;
Udfordringer
1. Kirken i Beni mistede to piger, der var medlemmer af
kirken. De døde begge af kortvarig sygdom,
2. Miss Justine KALINDI og Jeannette MASIKA. Thu kirke
organiserede begravelsesceremonier i samarbejde med
deres familier;
3. Usikkerhed og drab i Nord-Kivu-provinsen og Ituri-provinsen. Vejene er usikre for folk at færdes på;
4. Eleverne spiser ikke længere hver dag som tidligere. Fra
januar til marts 2022 spiser eleverne tre gange om ugen.
Lagerforvalterne forsøger at spare på fødevarelagrene;
5. En bygherre ville ikke under opførelsen af Beni secondary
school. Vi velsigner Herren, for han blev helbredt efter to
uger med medicin;
6. Manglende løn til lærerne på døvskolen i Minova, som
holder grundskole for børn og erhvervsuddannelsesprogram for voksne;
7. Manglende musikinstrumenter til brug under lovsang og
gudstjenester i DAC-kirkerne i Goma, Beni og Uvira ;
8. Vores kirker har brug for en grund, hvor de kan bygge et
tempel til deres eget: Butembo, Beni og Uvira.
9. Manglende uddannelse i bibel og tjeneste for kirkeledere.
10. Mangel på bibler til de troende.
11. Mangel på projektor til visuel undervisning på PowerPoint;
12. mangel på værtsfamilier for døve, der gerne vil gå i skole
i byen
13. Mangel på hjælp til døve forældreløse børn og enker i
vores kirker.
14. Manglende skolebus til de døve børn i Beni
15. Manglende børnehave for døve børn og erhvervsundervisning for de voksne i Beni;
16. Nogle af skolelærerne i Beni er indtil videre ikke betalt af
regeringen.
17. Lav løn til evangelister, der er gift og har familiemæssige
udfordringer.

Asia

Kina - Du kan ikke lukke Gud ude!

Som mange af jer har set i nyhederne, bekæmper Kina stadig
Covid-virussen ved at gennemføre lockdowns, og de alvorligste restriktioner er blevet indført i Shanghai og de omkringliggende områder. Der er opstået mange problemer og
kampe på grund af disse restriktioner, og vi beder jer om at
bede for alle dem, der lider som følge heraf.
Selv om der er så mange kampe, som vores døve brødre og
søstre står over for i Kina, er Jesu navn i høj grad levende.
I de sydvestlige provinser er vores kaffebar flyttet til et nyt
sted, som tilfældigvis ligger under kirken! Da butikken for
nylig genåbnede, kom mange for at fejre det, og de havde
endda et band, der kom og spillede musik. Kaffebutikken
er ikke bare en forretning, som drives af døve for at skaffe
indkomst, men et sted, hvor folk kan komme og samles for at
opmuntre hinanden og bede. Vi beder for denne tjeneste, at

den vil fortsætte med at vokse og velsigne alle dem, der går
ind ad døren.
Kirkerne mødes stadig online eller i parker. Uanset om de er
i stand til at mødes online eller personligt, er bønnemøderne
aldrig stoppet uanset situationen. Med ordene fra en af vores
kinesiske medarbejdere: “Pris Herren, vi kan stadig tilbede
ham nu!”

Bønnemøde i cafeen.
(Ansigterne er sløret af sikkerhedshensyn)
Lovsang og tilbedelse i caféen

Myanmar - lys i mørket
Myanmar er måske stadig et rod, men vi ved, at det er der,
Gud gør sit bedste arbejde! På trods af situationen omkring
dem holdt kirken i Yangon en sommerbibelcamp i kirkebygningen i slutningen af april. Temaet for lejren var “Ud i
dybet”. Fireogtyve personer deltog, og vi er taknemmelige for
Guds beskyttelse over dem under hele lejren.
Det var en tid med vækst og meget at være taknemmelig for,
da Gud rørte i hjertet på to af de damer, der deltog, og som
tog beslutningen om at blive Kristi efterfølgere på den anden
dag. Den ene, en muslimsk kvinde, udtrykte over for Pa Lian:
“Jeg er meget glad for at kende Gud. Min mand lod mig følge
Jesus, og nu tror jeg på Jesus.” Den anden, en buddhistisk
kvinde, sagde, at hun nu tror på Jesus og ønsker at blive døbt.
Gud være lovet!
Situationen i Yangon er blevet så rolig, at kirkelige aktiviteter
kan genoptages, og mange døve har benyttet sig af det med
gudstjenester med op til 80 mennesker! Sikke en velsignelse
for dem at kunne få fællesskab igen.
960 km væk i Kalay, hvor Neville Muir School for the

Pindaw Oo Kirke nær Kalay

Deaf er beliggende, er forholdene helt anderledes. Der er
stadig stor politisk uro, og det er ret farligt at være ude på
gaderne. På trods af dette åbnede vores skole igen sine døre
den 1. juni med 20 elever, 11 drenge og 9 piger.

Blandt dem er der 5 nye studerende. Børnene var så glade for
at være tilbage på skolen efter at have måttet lukke dørene
for over to år siden, først på grund af COVID og derefter på
grund af den politiske uro.

Elever og lærere gemmer sig i mørket

I de seneste dage er kampene i Kalays gader dog vendt tilbage. Pa-Lian holder tæt kontakt med os: “I aften begyndte
skyderiet omkring kl. 22.00 blot et par hundrede meter fra
skolen. Alle vores børn gemmer sig i køkkenet, mens jeg
skriver til jer. Midt i denne situation sov vores yngste elev
Htoo Chia Su, og mens de alle skyndte sig ned i køkkenet for
at gemme sig, blev hun
faldt tøjet af. Nu, hvor de husker, hvad der skete, og fortæller
mig det, griner de alle sammen.”
Vi er glade for, at de kan bevare deres humoristiske sans i
sådanne traumatiske tider. Men det er stadig traumatisk. Om
natten holder de sig stille, i mørket, og tør ikke tænde noget
lys. Strømmen er slukket. De kryber alle sammen og sover i
et lille rum nedenunder. Pa-Lian har varme ord og forsøger at
være beroligende: “Det er som sædvanligt, og der er ingen
grund til at være meget bange. Vores skolehegn er højt nok”.
Vi beder om fred og takker for vores skolepersonale og kirkeledere, som fortsat trofast tjener i Jesu navn.

Filippinerne - Rodel, en døvblind præst med en vision
Det kan lyde ironisk at sige,
at en mand uden visioner har
en stor vision. Men det er
tilfældet med pastor Rodel,
som tjener de døve i Negrosregionen i Filippinerne. Rodel,
som er døvblind, har tjent med
DMI i næsten ti år. Det har ikke
altid været let. Han har måttet
kæmpe mod andres fordomme
og COVID’s fordom og ikke
mindst overvinde de udfordringer, som hans egne handicaps
medfører. Men hans vision om at nå ud til de døve med Kristi
evangelium har været klar og urokkelig - og frugtbar.
Før COVID var Rodel præst for 40 døve kirkemedlemmer i
menigheder i Borongon og Zamboanguita. Han arbejdede
sammen med pastor Albert (døv) i Bacolod og Dr. Doug
Clutton (hørende), som har skrevet for døve i DMI’s kirker i
mange år. Da kirkens medlemmer måtte holde sig væk under

Vores forvaltning
Vi vil gerne have alle vores støtter til at vide, hvor trofast vi
bruger alle vores midler. Dette er offentligt kendt (og kan
findes på den australske regerings ACNC-websted for alle velgørende organisationer): https://www.acnc.gov.au/). Du vil
måske blive overrasket over at høre, at mange kristne organisationer bruger op til 50 % (eller mere) af deres donationer til
lønninger/administration.
Hos DMI (DMI+DA) er vi stolte af, at over 80 % af vores
indtægter (alt fra donationer) går direkte til feltet. Vi holder
lønudgifterne på højst 15 % og administrationsomkostningerne på højst 5 % af indtægterne. For en organisation med
vores stordriftsøkonomi mener vi, at dette er usædvanligt
godt, og vi vil

hele pandemien, er Rodels menighedsmedlemmer faldet til
10.
Men hans vision er ikke blevet mindre. Rodels passion for
at nå de døve er uændret. Nu hvor restriktionerne er blevet
lempet, er tiden inde til at nå ud og begynde at opbygge
kirkerne igen. For mange år siden fik Rodel en gammel
computer, som han brugte til at fremlægge prædikener.
Men den er så gammel nu, at den knap nok fungerer. Med
sit meget begrænsede syn kunne han virkelig godt bruge en
computer med stor skærm. Det ville gøre det muligt for ham
at fortsætte med at tjene de dårligt uddannede døve, som
er afhængige af visuelle billeder for at forstå. Doug oplyser,
at den computer, der er bedst egnet til pastor Rodels behov,
koster 1.700 USD. Hvis du kan bidrage til dette, så vær venlig
at gøre det.

Pastor Rodel er med i vores seneste blog.
Du kan læse den her:
https://deafministriesinternational.com/39-rodel/

Jesus Racing
Opdatering
Ændringer i USA

Vores støtter i USA har altid udvist en ualmindelig generøsitet
og venlighed. I mange år har de været ledet af Peter Pfeil og
Kathy Toth. Peter & Liz Pfeil og Kathy var længe venner af
Neville og Lill og har i årtier uselvisk tjent i USA ved at tage
sig af alle vores bogholderier, skatteindberetninger og andre
administrative opgaver.
Peter og Kathy føler, at det er på tide at give stafetten videre, og jeg er meget glad for at kunne meddele, at Gud har
sørget for nogle vidunderlige mennesker til at træde ind i
deres roller. I en mindre omstrukturering af rollerne vil Min
og Esther Yoo tage sig af DMI’s administrative arbejde, og
Irene Kim vil stå i spidsen for vores PR-arbejde i USA. Min
& Esther og Irene er medlemmer af The Garden Church i
LA og har også i en årrække tjent som missionærer i Minoh
Interna-tional Church i
Japan, hvor Andrew
var præst. Vi byder
dem hjerteligt velkommen i DMI-familien og
ser frem til at arbejde
sammen med dem i de
Min & Esther Yoo
Irene Kim
kommende år.

Bemærk til personer bosiddende i USA
Alle checks skal nu sendes til:
Deaf Ministries International
c/o Mrs Esther Yoo
5950 Cahill Ave
Tarzana, CA 91336

Vores navn er derude på Jesus Racing-teamets bil, når
vi kører rundt på racerbanen. Teamet løb ind i nogle få
forhindringer i deres første weekend med løb i sæsonen,
men har taget det som en weekend med læring og forbereder sig allerede til næste løb. Andrew Fisher placerede sig som 16. og 14. i de to sidste løb.

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

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 fantastiske vækst i arbejdet i Rwanda. Vi er taknemmelige for
de mange hjerter, der har været åbne for at høre evangeliet og derefter svare på
opfordringen til at dele det med deres samfund. Vi beder for de nyligt ordinerede præster. Vi beder om fysisk og åndelig beskyttelse for dem og deres familier,
da de har forpligtet sig til at tjene som Guds budbringere af evangeliet.
Pris for de nye kirker, der er blevet plantet i Zambia. Vi beder om, at de fortsat
vil vokse og blomstre, efterhånden som flere døve kommer til at kende Kristus.
Vi beder om, at kirkerne vil forblive tro mod evangeliet og blive en lysets søjle i
deres samfund.
Vi beder for Myanmar og den igangværende politiske uro. Vi takker for skolens
personale, som med deres engagement sørger for, at eleverne på trods af omstændighederne kan fortsætte deres uddannelse. Vi beder for deres beskyttelse
og sikkerhed på skolen i takt med at volden eskalerer.
Vi takker for tjenesten i Kina. Vi er så taknemmelige for deres eksempel på trofasthed og tillid til Gud under alle omstændigheder. Vi beder for fortsat beskyttelse af kirkerne og på trods af, at de ikke altid kan mødes fysisk, at det kristne
døvefællesskab fortsat vil vokse, og at de døve fortsat vil blive nået.

Neville & Lill Muir
DMI Stiftere

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

