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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.11.13

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.
Kenya: Arbeidet i Kenya vokser og nye forsamlinger vokser opp. Helt siden Daniel Masaga begynte å
virke med evangeliet har han hatt en brann i hjertet etter å nå nye mennesker med evangeliet.
Bibelskolen, som ble åpnet for noen år siden, 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.
Som du forstår er det behov for å få flere
evangelister ut i tjeneste. I den forbindelse ønsker vi i IRR Mission å øke vår støtte til bibelskolen slik
at flere evangelister kan få undervisning i Guds ord. Daniel Masaga er selv med og underviser
sammen med to andre bibellærere. Elevene må imidlertid ha et sted å sove, mat og nødvendig
undervisningsmateriell. Husk på dette i dine bønner. Det er viktig å sende arbeidere ut til høstmarkene
som allerede er hvite til høsten.
På barnehjemmet er det som nevnt i forrige brev behov for å skifte ut en del av barnas
personlige eiendeler. Det er i første omgang snakk om vaskefat, håndkle, tannbørste og noe klær.
Enkelte madrasser og tepper må også byttes ut. Dersom du ønsker å være med å gi litt ekstra til dette
så merk din innbetaling med "Barnehjem Kenya".

India: Stephen Devakumar forteller på telefon fra India at evangeliet har stor fremgang. I menigheten i
Chennai kommer det stadig nye mennesker til møtene og både Stephen, Rebecca og Christina virker
med i møtene. Stephen er stadig på reisefot ifm. seminarer, noe som er til stor hjelp og velsignelse for
mange. Ved siden av dette bruker han mye tid på å besøke de mange forsamlingene i OpenDoor.
Nylig har en forsamling sett dagens lys i nærheten av Dindugal. Vi skrev om dette i forrige brev og
Michael og Annie har ansvar for menigheten. Ønsker du å være med å hjelpe til å bygge det nye
menighetsbygget så er din gave en kjærkommen hjelp til dette arbeidet.
På barnehjemmet har de en fin tid. Rebecca forteller på telefon at både arbeidere og barn
trives og at det er et harmonisk hjem for barna. Arbeiderene er trofaste og gjør alt de kan for at barna

skal ha det bra. 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.
Hos Nelson i Tambaram opplever de også en fin tid. Fra Cuddalore forteller han at mange barn
samles der hver 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 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.
Det er nå 42 barn
på hjemmet, samt fem
arbeidere i tillegg til
Rebecca. De står på og

gjør alt de kan for at barna på alle måter skal ha det godt. Rebecca forteller
at de har ro og harmoni på hjemmet og at både arbeidere og barn
storkoser seg. Vi er takknemlige og glade for det arbeidet som disse gjør
og takker Herren for det. Om du ønsker å være en fadder for en av disse
barna, så ta kontakt med oss på epost, telefon eller pr. brev.
Polen: Som vi skrev i forrige brev er det en god del arbeide som
må gjøres på leirstedet. På det store bygget har det vært
problemer med lekkasje fra taket. Etter vår tur i august hadde vi
samtaler med flere firmaer om å utbedre dette. Tidlig i oktober
tegnet vi kontrakt på dette arbeidet med et lokalt firma. De gikk
straks i gang med å legge det nye taket, og for få dager siden var
arbeidet ferdig. Det ble da lagt en mer fleksibel og mye tykkere
(5,2mm) papp enn den som
lå der tidligere. Været var
strålende med solskinn og
temperatuerer på rundt 15-20 grader, noe som er ideelt for
legging av takpapp. Vinteren nærmer seg med stormskritt, slik at
det var utrolig fint å få gjort dette nå før uværet setter inn.
”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. Vi har i dette brevet lagt ved eget skriv når det gjelder fadderbarn, både i
Kenya og i India. 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

