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At tage evangeliet
til sig

Konnichiwa
and Annyeonghaseyo

Andrew besøger Japan og Korea
står stadig ved roret for at holde DMI Japan i gang.
Turen til Korea var altid blevet interessant. Alle vores kontakter der er døve og uden engelsk, og jeg hverken taler eller
tegnsprog på koreansk. Hvor langt ville mit Auslan føre mig?
Ikke langt, som jeg fandt ud af på min første dag, da jeg underskrev “I’m sorry my signing is poor” til chokerede ansigter.
På koreansk skrev jeg tilsyneladende noget om at have sex
med en kvinde, der skrev under! Jeg brugte aldrig disse tegn
igen!
Resten af besøget
i Korea var meget
produktivt. Jeg
talte i 3 kirker
(med tolke),
mødte en række
af vores præster
Korea - Andrew på besøg i det blå hus
og missionærer og
besøgte bibeloversættelsescentret. Vores repræsentant for
International Board In Yeong tog sig meget godt af mig og
lærte mig en masse “nyttige” koreanske tegn, og det var en
stor fornøjelse at møde Doo Hyong Lee og hans kone Kumiko.
Du kan læse Doo Hyongs utrolige vidnesbyrd i DMI-bloggen
Japan - Taler på Minoh International Church på vores hjemmeside.

Det var dejligt at kunne besøge vores støtter i Japan igen
og at besøge vores støttekirker i Korea for første gang. De
to områder er meget forskellige. DMI Japan støttes hovedsageligt af hørekirker, mens DMI Korea hovedsageligt støttes
af døvekirker.
I Japan fik jeg mulighed for at tale i en række kirker, herunder
flere i Nagoya for første gang, hvor vi fik 8 nye børnepatronater samt flere bøns- og tjenestepartnere. Besøget i Japan
gav mig også mulighed for at mødes med bestyrelsen i Japan,
som er i en forandringsproces, idet den netop har fået en ny
forfatning og nye medarbejdere og frivillige. Desværre har
vores nye valgte leder Dave Taylor været nødt til at trække sig
tilbage på grund af tidspres - det er en skam, for han gjorde
et fremragende stykke arbejde - og den altid trofaste Alayne
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Lovpris Herren, forkynd hans navn, kundgør blandt
folkene, hvad han har gjort. Salme 105:1

www.deafmin.org

Rejsen til Korea var organisatorisk set vigtig og frugtbar. DMI
Korea har været meget generøs i sin støtte, men kører dog
halvt uafhængigt af resten af DMI. Det har gjort det svært at
administrere, hvad der sendes ud til markerne. Vi har nu en
langt mere koordineret global tilgang til støtten, og det forventes, at en koreansk bestyrelse vil blive dannet og fungere
inden årets udgang.
- Andrew Miller

Korea - Med Seoul Union Church

Korea - Kumiko, Doo Hyong Lee og Andrew

Korea - Taler påSeoul Union Church

En uge med Jesus - Vores fremtid i Mellemøsten
Organisationen The Peace Dove for the Deaf i Amman, Jordan, arrangerede en ugelang lejr for døve i slutningen af juli.
Jeg blev inviteret til at prædike og fortælle om DMI’s arbejde.
Ugen var vidunderlig. De fleste af deltagerne var fra Jordan,
men andre kom fra Libanon, Palæstina og Dubai. Det var
en fantastisk mulighed for at skabe et netværk for DMI og
udvide vores arbejde i Mellemøsten. Samtidig er det altid en
stor velsignelse at se døve mennesker, der længes efter Guds
ord.
DMI har længe været aktiv i Syrien og Egypten ved at støtte
kirkegrupper i Damaskus (Syrien) og Asyut og Cairo (Egypten).
Et af de femårige strategiske mål, der blev fastsat sidste år, er
at styrke lokale menigheder i Afrika, Asien og Mellemøsten.
Der er mange døve kristne i Mellemøsten, men de fleste
er ikke aktive på grund af mangel på døve ledere, tolke,
der kan give adgang til gudstjenester, eller ledere, der kan
bruge tegnsprog. Det får mig til at tænke på Matthæus 9:37:
“Høsten er rigelig, men arbejderne er få”.
Det kan være en udfordring at blive en kristen døv leder eller
at være det for en kirke, fordi der ikke findes døve rollemodeller eller læring fra andre ligesindede ledere, der kan bruge

Prayer group

tegnsprog. Derfor
er det vigtigt at
finde måder at
skabe et sted,
hvor man kan
blive inspireret,
lære af andre eller
få mulighed for
at dele personlige eller kirkelige
udfordringer
Matthijs med Sahel og Eyad fra Palestina
med hinanden,
hvis vi skal opnå en højere mening med vores langsigtede
tjenestearbejde i Mellemøsten. Et fremragende eksempel på
dette er blevet udviklet i Østafrika af Gunnar Dehli, som har
arrangeret og ledet mange Fatherheart-konferencer. Ved tilrettelæggelsen af Fatherheart-konferencerne inviteres evangelister, præster og feltledere fra forskellige østafrikanske
lande til at deltage. DMI-landsledere, evangelister og præster
bliver derved inspireret, og vores netværk vokser med et
stærkt fokus på at bringe evangeliet til det døve samfund.
Bed om, at Gud vil give DMI en klar vision for, hvordan DMI
skal fortsætte i Mellemøsten, så døve kristne kan lære hinanden at kende, udvikle sig og nære deres tro. Bed om, at
vi kan udvide vores tjenestearbejde i Mellemøsten. Bed om,
at der må opstå gode ledere. Jeg er taknemmelig for denne
mulighed, der tilbydes af Peace Dove under ledelse af Sahel
Ababseh.
- Matthijs Terpstra, Koordinator for international udvikling

Beni Secondary School færdigbygget!

I løbet af de sidste 6 måneder har vi med spænding fulgt
beskæftigelsesegnet og giver dem en meget lysere fremtid.
udviklingen af byggeprojektet for gymnasiet i Beni. Det hele
begyndte tilbage i februar med en ceremoni og lægning af en
grundsten. Vi er glade for at kunne dele med jer, at byggeprojektet nu er afsluttet! Der bliver ikke rodet rundt i DR Congo!
Som i ethvert projekt var der nogle få hikke undervejs, bl.a.
måtte budgettet udvides, fordi prisen på materialer steg drastisk. Efter megen bøn sørgede Gud for de nødvendige midler
gennem generøse donorer, og bygningen kunne færdiggøres.
Den nye gymnasieskole er en bygning i to etager med 10 klasseværelser. Der blev også bygget et nyt administrationskontor
ved siden af klasselokalerne i gymnasiet. Mange hænder gør
let arbejde, da 34 arbejdere byggede bygningen, hvoraf 14
var døve. Vi er så taknemmelige over for alle dem, der har
doneret til dette projekt. Nu vil disse døve elever kunne afslutte deres ungdomsuddannelse, hvilket gør dem meget mere
Til venstre: Alain - rektor på Beni School.

Habari! - Matthijs besøger

Deaf Action Uganda er et komplekst område. Som en af de
største modtagere af DMI-støtte er dets hovedaktivitet at
drive en bibelskole med ni døve studerende fra Østafrika.
Den har 16 igangværende mikrofinansieringslån og har for
nylig etableret fire gruppelån.
DAU finansierer ni evangelister
og har et støtteprogram for syv
børn, der går i skole, og har 12
ansatte medarbejdere. Dens
hovedkirke, Immanuel Church
of the Deaf (ICD), har 250
medlemmer.

Til højre: Sam - seniorrådgiver for Afrika.

I juli besøgte den internationale
udviklingskoordinator Matthijs
Uganda for at udvikle nye strategier - især det nye program for
gruppelån - og opmuntre dem i
marken. Han gjorde et glimrende
stykke arbejde med at vurdere
behovene der. Nogle områder er
stadig i de tidlige udviklingsfaser
og kræver mere opmærksomhed,
men det nye gruppelåneprogram
er særdeles lovende.
Matthijs med Dennis

Kathis besøg i Kenya
En af DMI’s største støtter,
professor Kathi Kitao fra Japan (hun er amerikaner, men
bor i Japan!) besøgte vores
skole i Kenya (hovedsageligt)
og vores felt i Uganda (kortvarigt) i tre måneder fra
maj i år. Hun etablerede et
bibliotek på vores integrerede
kristne skole og iværksatte et
omfattende læseprogram for eleverne og uddannede også
lærerne. Dette indebar, at der blev startet et læseprogram til
frokostpausen, som vi forventer vil have enorme fordele på
lang sigt. Kathi fik at vide, inden hun startede programmet,

at “Kenya ikke har nogen
læsekultur”. Det er ved at
ændre sig!
Hun underviste også en
række af pigerne i hækling
(“det er ikke noget, drengene
gør”, fik hun at vide!), og
nogle af dem tog det til sig
med en ualmindelig stor passion. Der er nu mange frisurer
på skolen, der er blevet friseret
med hæklede bandanaer!

Ny ungdomsskole på Kenya
Drømmen om at udvide vores Immanuel Integrated Christian
School for the Deaf med en junior high school er ved at blive
realiseret. Skolen, der for nylig er blevet omdannet til en
integreret skole, hvor hørende og døve elever lærer side om
side, opnår regelmæssigt de højeste karakterer af alle døve
skoler i Kenya.
Takket være en generøs støtte fra pastor Michael Gantts
(USA) indsamling af midler og Kathi Kitaos generøse donation er bygningen af gymnasiet allerede påbegyndt, og der er
taget første spadestik til skolen. Den kenyanske regering har
givet sin godkendelse af skolens læseplan, og vi håber at have
tingene i gang i begyndelsen af 2023.

Nu bygges gymnasiet på skolens nuværende ejendom, men
det optager jord, som vi brugte til at dyrke afgrøder. Så snart
vil vi have flere elever, men mindre plads til at dyrke deres
mad. De samlede kvartalsvise omkostninger til driften af
skolen er 17 000 AUS. Heraf er den næststørste udgift (efter
lønninger) mad til eleverne og personalet på 6 000 AUS. Der
er et stykke jord til salg i tilknytning til skolen. Udgifterne til
denne jord er 22 000 AUS. Vi kunne indhente omkostningerne ved at købe jorden inden for et år og derefter bruge
overskydende midler til andre udviklingsområder i de følgende år.

Vær venlig at hjælpe os med at købe denne jordlod.

Jenny Reid, vores koordinator
for børnesponsorater, gik på
pension den 31. juli efter 17
års engageret arbejde. Jenny
har været en søjle i DMI og
DA’s sponsorprogram siden
2005. Jenny er oprindeligt
lærer for døve og har arbejdet sammen med Neville,
Lill og Brenda på kontoret i
Melbourne og på adskillige
servicerejser og internationale konferencer. Jenny påtog
sig en stigende arbejdsbyrde og påtog sig til sidst sin
nuværende rolle, en stilling,
hvor hun ikke blot holdt styr på alle eleverne på vores skoler mange hundrede i årenes løb - og deres sponsorer, men også
egenhændigt skrev Deaf Action Newsletter hvert kvartal.

Jenny vil gerne takke alle de andre frivillige, som hjalp hende,
når der var behov for det, og som nød at møde sponsorer ved
repræsentationer, lave elevkort osv. og sørge for, at elevrelaterede sager kørte glat. Hun gjorde alt dette, idet hun arbejdede tre dage om ugen i 17 år, på frivillig basis!
DMI er velsignet med at have den meget talentfulde Kay van
Namen som vores nye koordinator for børnesponsorater, og
hun gør et fremragende stykke arbejde. Alligevel vil Jenny
blive savnet meget. Vi har planer om at sige tak og farvel til
Jenny ved gallamiddagen i Melbourne, så der er endnu en
grund til at deltage!

Kina

Vi er kede af at meddele jer, at en af vores præster i Kina er
gået bort. Vi kan desværre ikke nævne hans navn af sikkerhedshensyn, men han var ikke kun præst, men også en af
de vigtigste ledere af vores arbejde i Kina. Selv om han var
ældre, var hans død uventet, og derfor kommer nyheden som
et chok for mange. Bed venligst for dem, der sørger, især for
hans enke, hans familie og hans nærmeste.
Arbejdet i Kina er spredt ud over mange forskellige dele af
landet - og Kina er et stort land! Forskellige områder synes at
have forskellige begrænsninger med hensyn til, hvad de kan
gøre, når det gælder Covid-begrænsninger. I de fleste provinser samles de døve stadig online, men det har ikke afskrækket vores medarbejdere fra at dele evangeliet med dem.
De har haft online-gudstjenester med underskrevet sang,
gudstjenester, bønnemøder, bibelstudier og nogle har netop
afsluttet 4 dages lederuddannelse online.
I et område i Kina bad regeringen faktisk nogle af vores medarbejdere om at afholde et 2
timers møde, hvor de underviste tegnsprog til folk fra et
andet distrikt. Vores medarbejdere har informeret os om, at
dette er et opmuntrende tegn
Gruppe, der lærer tegnsprog
på, at regeringen anerkender

Indvielse af Ligao-kirken

Vores nye kirke i Ligao holdt sin officielle indvielse den 17.
juli. Pastor Arnel fortæller os, hvilken fantastisk begivenhed
det var: “Denne kirke blev bygget af døve. De har arbejdet
så hårdt for at realisere denne store drøm, og nu vil vi bare
gerne takke Gud for denne utrolige velsignelse.”
Pastor Masago Minatozaki stod i spidsen for gudstjenesten og
underviste om kirkens Herre (Matthæus 16:13-18). Herefter
fulgte den traditionelle båndklipperceremoni, hvor præsterne

de døve og nogle af deres behov.
Caféen er blevet udvidet med salg af brød, som ud fra
billederne ser ret velsmagende ud! Produkter som krus,
konserverede produkter og indrammede billeder, der er lavet
af døve, kan også købes i butikken. De døve fortsætter med
at bruge caféen som mødested til bønnemøder, undervisningssessioner og almindelig snak. Gud er i høj grad på arbejde
i et land, hvor dets ledere gør alt for at holde ham ude! Pris
Gud for, at han er større end vores omstændigheder.

Nogle af de produkter, der
sælges i caféen

i (provinsen) Albay sammen med pastor Masago velsignede
og bad for kirken og dens lovende fremtid for alle døve i
området. “Næsten 90 døve deltog på dagen,” fortsætter pastor Albert, “og vi var så glade for at se så mange mennesker
begejstrede for denne lejlighed.” Køkkenpersonalet havde
forberedt en frokost, som alle kunne nyde efter indvielsen.
Billeder på siden med øjebliksbilleder i marken

Nyt koncernlånsprogram ser godt ud

deres afhængighed af månedlig støtte fra DMI.
Uddannelsesworkshoppen om gruppelån, der blev afholdt i
juni, var en stor succes. Den hjalp deltagerne med at ansøge
om låneansøgninger, forstå retningslinjerne, øve sig i reelle
forretningsfærdigheder ved hjælp af livets spil, forstå DAUMREDF’s tilgang til gruppelån og udvikle forretningsplaner og
forretningsmæssig bæredygtighed.
20 ansøgere, der arbejder i 4 virksomhedsgrupper, er blevet
godkendt til at starte i programmet.

Orienteringsworkshop for låneansøgere

I mange år har DMI International næsten udelukkende
fokuseret på at udvide sit arbejde og sin service til døve samfund rundt om i verden. Dette har resulteret i etableringen
af adskillige kirker, skoler, kollegier, lejre og andre former for
tjeneste i mere end 20 lande rundt om i verden. Samtidig
har der været mindre fokus på at gøre disse tjenester bæredygtige uden løbende økonomisk støtte fra DMI International.
De fleste af DMI’s tjenesteområder er afhængige af månedlig
støtte fra DMI for mindst 90 % af deres indkomst. Det nye
gruppelåneprogram skal ændre dette.
Penge, der generøst stilles til rådighed gennem M&R Ediger
Development Fund, vil gøre det muligt for DMI’s eksisterende
ministerier at udvikle lokale indtægtskilder, som vil mindske

Projekt med gruppelån vs. projekt med selvfinansieringsfond
Vi har to fonde, der arbejder på at opnå selvforsyning på vores områder, og de
gør det på to forskellige, men komplementære måder.

r den
Hvad e
forskel?

Koncernlån
Gruppelånene, der generøst stilles
til rådighed gennem M&R Ediger
Development Fund, er lån til enkeltpersoner. De enkelte personer
arbejder i små grupper for at få
støtte og ansvarlighed. Lånene skal
tilbagebetales til fonden, og alt
overskud fra virksomheden går til
støtte for den enkelte og dennes
familie. Dette giver de enkelte
døve mulighed for at få indflydelse og værdighed og hjælper
dem med at bryde den fattigdomscirkel, der er så udbredt blandt
døve i udviklingslandene.

Selvbærende
virksomhed Fond
Fonden for Selvforsyning yder tilskud til lokalsamfund. Den bestræber
sig på at opnå fire resultater:
1. At opfylde et umiddelbart behov
i lokalsamfundet (f.eks. fødevareforsyning),
2. at uddanne studerende (f.eks. i
landbrug)
3. Skabe beskæftigelse (til skoleuddannede og andre lokale døve)
og
4. at skabe et overskud til samfundet.
Støtten skal ikke tilbagebetales til
fonden. Det skal “udbetales videre” i
lokalsamfundet for at udvikle andre
projekter og opfylde andre behov.

DAU’s bestyrelsesformand Olivia overrækker et orienteringscertifikat til en
låneansøger

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:

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 Jenny og hendes mange års tjeneste gennem DMI’s arbejde. Vi takker
for de liv, der er blevet ændret på grund af hendes arbejde som sponsorkoordinator. Vi beder om, at Gud fortsat vil velsigne hende i alt det, han har i vente for
hendes næste kapitel.

•

Ros til Andrew og Matthijs for deres vellykkede, opmuntrende og sikre rejser. Vi
takker for Guds fortsatte hjælp og muligheder for at støtte og opmuntre de døve og
dele evangeliet i hele Afrika og Asien.

•

Vi takker for Kathi og den måde, hun har et stort hjerte for døve på, og hun er altid
klar og villig til at hjælpe på enhver måde, hun kan. Vi takker for det nye bibliotek,
som hun har oprettet på Kenyas skole, og for det læseprogram, der nu er startet
som følge heraf. Vi beder om, at der bliver sørget for at købe den nye jord ved siden
af skolen, så der kan dyrkes afgrøder til at brødføde eleverne.

•

Vi takker for færdiggørelsen af gymnasiet i Beni, DR Congo. Vi beder om beskyttelse
over skolen og alle dem, der kommer på skolens område. At skolen vil være et sikkert sted og et lysende fyrtårn i et land, der langt fra er fredeligt.

Neville & Lill Muir
DMI Stiftere

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

