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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.01.17

Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2017. Vi gleder oss til å ta
fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at 2017 skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. På telefon fra Kenya og India har vi fått rapporter
og hilsninger fra våre nådesøsken.
Kenya: Julaften formiddag ringte telefonen – det var Daniel Masaga fra
Kenya. Ivrig fortalte han om arbeidet i Giribe og hvordan han ivrer etter
å nå nye mennesker med evangeliet. I en
alder av 81 år så står han på som aldri før.
Her ser du ham på vei hjem fra frukthagen
som han har anlagt. Tidlig i fjor måtte han en
tur på sykehuset, men i samtalen vi hadde
med ham nå fortalte ham at styrken var
tilbake. Han hadde hatt flere møtekampanjer
og planene legges for å stadig nå nye
områder. Nylig har de hatt en møtekampanje
på vei ned mot Viktoriasjøen fra Dede der
Philip Obonyo bodde. Mange tok imot Jesus
og flere opplevde å bli satt fri.
Som nevnt så mangler det ikke på
fremtidsplaner. Sjeler skal vinnes for
himmelen. Nye forsamlinger vokser frem der
kampanjer avholdes. De starter gjerne opp under trærne og etterhvert
som flere kommer til bygger de jordhytte med stråtak. I neste omgang samler de murstein og setter
opp permanent bygg selv. Taket koster en god del og IRR Mission har gjennom årenes løp sendt
midler til mange slike tak.
På bildene her ser du møtelokalet i en av menighetene nær Viktoriasjøen. For mange år siden
begynte de under trærne før de fikk hjelp av IRR Mission til å sette opp et bygg med jordvegger og
blikktak. Nå har de samlet murstein og som du ser av bildet lagt grunnmuren for et nytt og permanent
bygg.
Enkene i Kenya har det ofte veldig vanskelig. Det er ingen
pensjonsordninger slik vi er vant til her hjemme, men de må
klare seg ved egen hjelp eller sin familie. Ofte er det meget
vanskelig og mange sover på jordgulvet, mens taket lekker som
en sil når regnværet slår til. Vi har besøkt mange enker og sett
hvordan de har det – helt forferdelig at det er mulig! Gleden når
vi forteller en enke at hun skal få nytt hus, seng, tepper, puter,
bord og stol er helt utrolig. De utstråler en takknemlighet som
ikke kan forklares med ord. På bildet her ser du en enke som har
fått nytt hus med blikktak. Glad og takknemlig over at noen har
gitt henne en mulighet til et bedre liv.
På barnehjemmet nærmer har de hatt en fin julehøytid. Ekstra midler ble sendt ut slik at de
kunne ha litt ekstra med tanke på julen. Arbeiderene og barna sender en stor takk til alle som er med
å støtte dette arbeidet.

India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle ifra Stephen og Rebecca Devakumar. Også
Rebeccas bror Nelson Varghese hilser dere alle. Pastorseminar er noe som ligger på Stephen's
hjerte, og han opplever gjennom sin tjeneste å få være til stor hjelp og velsignelse for mange. Også i
forsamlingen hjemme i Chennai har de en fin tid og mange søker til møtene.
Nylig har vi også fått bilder fra skadene etter det
voldsomme uværet nå før jul. Som du ser på bildet her så har
deler av muren rundt barnehjemmet blitt totalskadet under
uværet. Takplater over deler av det gamle bygget har også
blitt tatt av det voldsomme uværet. Rebecca skrev dette til
oss nå like før jul:
Stormen ødela muren i bakgården slik at den falt ned.
Også på fremsiden har gjerdet mot veien fått store
skader. Rommet på baksiden der guttene sover ble
også hardt rammet. Vi har stått på for å reparere dette
så raskt som mulig.
I skrivende stund starter skolene opp igjen etter juleferien, og barna
er nå på vei tilbake til barnehjemmet etter noen dager sammen med
familie og slektninger. La oss huske på alle disse små barna i våre
bønner i det nye året.
Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i Trivellore, men vi
trenger også 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. 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 kr. 250 til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen
månder før det igjen blir aktivitet der. Tiden nå på vinteren benyttes til å
planlegge det videre arbeidet på leirstedet. Hva 2017 vil bringe vet vi
ennå ikke, men vår bønn til Herren er at stedet skal få være til hjelp og
velsignelse for mennesker. Takk for at du står sammen med oss i bønn
for Zelazno i det nye året.
Vi ønsker også å nevne mulighet for skattefradrag. Har du ikke
benyttet deg av dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost
eller telefon 41200094.
Tilbake til Betel.
Vi ønsker å minne om et skriftsted fra 1 MB 35, 3: ”La oss bryte opp og dra til Betel!” Det er en
oppfordring til oss om å søke inn til Guds hus og til en opplevelse med Herren. Jakob brøt opp og dro
tilbake til stedet der Herren første gang hadde møtt ham – i Betel. Igjen skulle han få oppleve å
minnes den åpenbarelse han der hadde. Det samme vil Jesus for deg i dag. Han ønsker at du skal
salve de minnesteiner som du engang i tiden reiste for Herren. La dette året være et år hvor du søker
Herren til fornyet styrke til din vandring. Herren skuffer ikke, men vil atter la deg få skue sin herlighet.
Vi ønsker å takke deg for at du står med oss med dine midler og forbønner i dette arbeidet.
Gud velsigne deg, og må Herren la salveoljen flyte over ditt liv.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

