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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.10.15

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. Vi har i måneden som har gått vært i
kontakt både med India og Kenya.
Kenya: Vi har også denne måneden vært i
kontakt med våre nådesøsken i Kenya. Når det
gjelder barnehjemmet så har vi fått nye og
oppdaterte bilder av alle barna. Midler til å kjøpe
inn nye oppbevaringsbokser for barna er sendt
ut og vi venter på bilder av de nye boksene.
Klær og skotøy slites utrolig raskt og det er stort
behov for å få nye skoleuniformer til alle
skolebarna, samt en del nye klær og skotøy til
de aller minste. Vi jobber nå med å få inn midler
til dette og håper at
alt er klart i løpet av
året.
Når det gjelder sosialarbeider på barnehjemmet så har det de
senere årene vært flere utskifninger. I den anledning er vi nå i samtale
om å utdanne et av barna som selv har vokst opp på barnehjemmet.
Selv om dette vil ta noen år, så tror vi at det vil være en utrolig fin
løsning og veldig bra for barnehjemmets fremtid. Det å kunne få noen
som selv har vokst opp på hjemmet og som kjenner alt fra innsiden, vil
være til stor hjelp for barnehjemmet og dets fremtid.
Tidligere har vi også skrevet om behovet for å bygge et eget
bygg for dusj, vask og vask av klær. Dette krever i tillegg at vi monterer
elektrisk pumpe på brønnen, monterer opp en stor vanntank, samt legge
vannrør inn i et nytt sanitærbygg. For å få til dette må det gjøres et skikkelig økonomisk løft og vi
ber deg om å stå med oss i bønn for dette prosjektet. Vårt ønske og vår bønn er at disse barna
skal ha det bra på alle måter. Forøvrig er det også behov for å bytte ut en del av møblene, samt
noe av kjøkkenutstyret.
Bonface skriver til oss at de er utrolig takknemlige for den hjelpen som IRR Mission gir og
dermed gjør det mulig å drive førskolen. Uten den ville mange av disse barna ikke fått muligheten
til å lære å lese og skrive. De senere årene har det vært mere enn 80 barn som hver dag kommer
til førskolen. Her får de enkel frokost, lunch i tillegg til
undervisning. Bonface og hans lærerkollegaer gjør en
fantastisk og uvurderlig innsats for de minste i Giribe.
Her ser du noen av barna koser seg med ris til lunch.
Også på førskolen er det store behov og nå
som den norske krona har falt i verdi, blir driften enda
dyrere. Dette i tillegg til behovet for skolemateriell og
annet nødvendig utstyr til skolen gjør at vi må stå på
enda hardere her i IRR Mission for å få inn midler til
dette. Vi er takknemlige for alle som er med å hjelper
og vi håper at du kan dele dette brevet med mange
andre som også kan bli tent i brann for å rekke ut en
hjelpende hånd.

.

India: Rebecca forteller at alt står bra til på
barnehjemmet både med barna og arbeiderene.
Barna har hatt en liten kort ferie, men er nå tilbake på
barnehjemmet. Minibussen som ble kjøpt inn for et år
siden er til stor hjelp og glede for barna. De er utrolig
stolte og glade for at de nå både blir kjørt og hentet
med denne minibussen. Det var nærmest et mirakel
hvordan vi fikk kjøpt denne bilen og til en fantastisk
pris. Vi kjente at Herren var med og ordnet dette til det
beste for oss alle. Barna ønsker å bringe sin
takknemlighet for denne bussen og at de på alle måter
har det så fint på barnehjemmet. Glade, fornøyde og
med et stort smil takker de IRR Mission som gjør det mulig at de kan ha et trygt og godt hjem,
omsorg, mat og skolegang. En stor takk til de som er med og støtter dette arbeidet.
Stephen er mye på reise ifm. med seminarer og møter i de
mange OpenDoor forsamlingene han har i Tamil Nadu. Mange
opplevde å få sine hjem og lokaler rammet hardt av tsunamien
for flere år siden. Arbeidet med å bygge opp igjen har tatt tid og
Stephen hjelper til så langt han har anledning. Nylig har vi fått
dette bildet av Stephen hvor du ser han sammen med
forstanderen og hans familie i en av de mange landsbyene
som OpenDoor har menigheter.
Det er ikke rent få reisedøgn Stephen har hver måned,
så det blir mange timer på tog og buss siden han ikke kjører bil
selv. Han forteller at det er en lengsel hos mange mennesker etter å oppleve en forvandling i sine
liv. Forstanderene som tilhører OpenDoor står på med evangeliet og forteller om at stadig nye
sjeler legges til forsamlingene. All ære og takk til Jesus.
I forrige brev skrev vi om Nelson og det arbeidet han driver. Det er spesiellt et prosjekt i
Cuddalore hvor det drives et utstrakt barnearbeid og hvor det også er en voksende forsamling som
ligger Nelson på hjertet. De opplever en stadig tilstrømning av nye barn og samtidig søker mange
til møtene. Vi er derfor glade for at vi nå har fått på plass nye givere som støtter dette arbeidet.
Bilder og rapporter fra arbeidet kommer i senere brev.
Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er
stadig behov for flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i
måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et barn
skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. Du kan kontakte oss på telefon
41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din
gave direkte til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.
Misjon – kan det være nødvendig?
Mange tenker at det ikke nytter å hjelpe, men bruker heller sine midler på andre ting. Velsignelsen
og gleden blir kortvarig, men dersom man ofrer noe for andre vil man kjenne Guds rike velsignelse
på en helt spesiell måte. Du kan hjelpe et barn, en evangelist, støtte kampanje og mye mere. Vi
kjenner en underbar velsignelse over å kunne være med, og ønsker at også du skal ta del i denne
rike velsignelsen
Ved de gaver som du gir, er du med slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta
vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og
dine offer.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

