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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.11.12

Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Vi er igjen glade for å kunne
bringe deg ferske nyheter fra misjonsfeltene i Kenya og India. I måneden som har gått har vi også
vært på besøk hos Alfred Richter og menigheten Arka i Polen.
Kenya: Daniel Masaga brenner etter å vinne nye sjeler med evangeliet. Bibelskolen har blitt et
samlingssted og en oase for evangelistene. Her samles de til undervisning og inspirasjon i sitt arbeide.
Ved siden av å ha ansvar for sine forsamlinger er de også med når det skal avholdes møtekampanjer.
Gjennom de mange reiser vi har gjort til misjonsfeltet har vi sett hvordan nye forsamlinger vokser frem.
Fra den spede start under trærne, videre jordhytte med gresstak og til slutt et permanent bygg som
rommer flere hundre mennesker.
På barnehjemmet ble det gjort store løft under besøket ifjor. Hovedfokuset da var å
tilrettelegge for det enkelte barn med tanke på personlig hygiene. De fikk eget vaskefat, håndkle,
tannbørste, nye uniformer og for ikke å glemme sin egen hylle. Det ble også anskaffet to
skoleuniformer til hvert barn. Slitasjen på både klær og bygninger er stor og det er derfor snart på tide
å utføre en del mindre reperasjoner, bytte ut en del inventar samt en del malearbeid. Alt dette står nå
for tur og vi planlegger å gjøre dette i løpet av første kvartal neste år.

Sang og bibellesing har stått sentralt helt siden barnehjemmet startet opp i januar 2000. Hver
dag er det sang og arbeiderene leser i fra bibelen. Alle barna er også med på søndagsskolen og i
møtene i Ogada. Både barna og arbeiderene utståler en glede og takknemlighet som viser at de
trives. Mange har en vanskelig bakgrunn, men på barnehjemmet skapes det en trygghet som gir
barna en sikker plattform å bygge videre på.
Polen: Gjennom mange år har menigheten Arka stått med oss i
misjonsarbeidet. Nylig besøkte Øivind Flaten med familie menigheten
Arka og Alfred Richter. Vi fikk være med i bryllupet til Dawid Richter,
den yngste sønnen til Alfred Richter. Dawid har sammen med sin
kone Sandra tatt på seg arbeidet med å oversette misjonsbrevene til
polsk, noe vi er veldig takknemlige for.
Vi er veldig glad for det som de er med å ofrer av sine midler,
og også denne gangen reiste vi hjem med misjonsmidler. Det er til
stor hjelp og velsignelse for arbeidet i Kenya og India, og vi ønsker å
takke for det som de er med og ofrer.

India: Rebecca forteller at hennes svigersønn Israel nylig har besøkt barnehjemmet til stor begeistring
for alle barna. Helt siden første gang han var der, sammen med sin kone Bertha, har barna virkelig
lært å bli glad i Israel. Han har mange års erfaring med drift av barnehjem, da menigheten hans far har
ansvaret for også driver barnehjem. Hans erfaring er til stor hjelp for oss i oppussingen av
barnehjemmet i Trivellore, og årsaken til at han nå
var på besøk var for å se på ferdigstillingen av
taket over spisesalbygget. I India bygger de
nesten allitd med flate tak, noe som kan være en
utfordring når regnværet setter inn. For at dette
skal bli best mulig benytter de en type fliser som
legges på taket. Israel (bilde sammen med
Bertha) vil ta ansvar for dette og dersom alt går
etter planen vil dette stå ferdig før jul. Det vil også
bli utført arbeider med selve spisesalen og
kjøkkenet.
Disse
rommene benyttes
daglig og slitasjen er
derfor stor. Alt dette
koster en del penger
og vi oppmuntrer alle til å være med å gi litt ekstra.
Når det gjelder barna og arbeiderne forteller Rebecca at alt står
bra til. Arbeiderene er trofaste og gjør alt de kan for at barna skal ha det
bra. Alle er ved godt mot og både barn og arbeidere trives på hjemmet.
Det er alltid et godt utgangspunkt når trivselen er god. Det går med
raske skritt mot jul og de fleste av barna vil da reise til sitt hjemsted for å
besøke familie og slektninger. Ikke alle har det like enkelt, så la oss
huske på disse barna på en spesiell måte nå i julen.
Når det gjelder OpenDoor og møtevirksomheten arbeider Stephen med uforminsket styrke.
Han reiser mye og avholder seminarer på mange steder i Sør-India og på Sri Lanka. Han forteller oss
at mange søker til møtene og at evangeliet har stor fremgang.
Forsamlingen i Cuddalore som Nelson har ansvaret for opplever også en fin tid. Mange barn
samles der hver eneste dag og ved siden av leksehjelp er det sang og bibelundervisning. Hver
søndag er det møte og flere av disse barna kommer med sine foreldre til møtene og mange tar i mot
Jesus. Vi er takknemlige for dette og ber om at Herren skal legge enda flere sjeler til menigheten i
Cuddalore.
”En annerledes julegave!”
Julen nærmer seg med raske skritt og mange lurer på hva de skal kjøpe til barn og barnebarn.
Kanskje denne julen skal bli julen da vi kan gi en litt annerledes julegave. Vi i den vestlige verden lever
et liv i overflod, mens mange i andre deler av verden lever i den ytterste fattigdom. Hvorfor ikke rekke
ut en hjelpende hånd til noen som virkelig trenger den? Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe
noen! Behovene er mange og vi her i IRR Mission ønsker å kunne være med å rekke ut en hånd til
mennesker som trenger den. For at dette skal være mulig er vi avhengig av nettopp din hjelp. Det du
er med å ofre og gi av dine midler er til stor velsignelse for mange. Takk for dine gaver og forbønner i
det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne deg og dine.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

