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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.10.17

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: Bonface Odhiambo, leder for
førskolen i Ogada, forteller at de nå har
totalt 76 barn på førskolen. Disse er
fordelt på tre klasser etter alder med
hver sin lærer. Bonface forteller videre
at barna gledet seg over ferien, men
også over å få komme tilbake på
skolen og lære. Det er stolte og ivrige
barn som møter oss hver gang vi
besøker førskolen. Her får de både
frokost, lunsj, undervisning og ikke
minst tid til lek sammen med alle de
andre barna. For de langt fleste
foreldre er det uoppnåelig å betale for
at barna skal gå på førskolen. Dette er
kun mulig ved de gaver som du er med å gi. For 100 kroner i måneden kan et barn få skolegang,
frokost og lunsj, skolemateriell og hjelp til uniform. Det er mange barn som behøver hjelp og vær
gjerne med å spre dette behovet til venner og familie.
Nylig fikk vi melding om at Daniels yngre bror, John har reist hjem til Herren.
John har virket med evangeliet siden ungdommen av og var en høyt elsket bror
og en aktet forkynner. Selv om han i flere år var blind fortsatte han sin
forkynnergjerning, da spesielt i sin forsamling i Manjera. Under et av våre
besøk til Kenya besøkte vi hans forsamling, et besøk vi sent vil glemme. Guds
kraft var mektig til stede og mange ble satt fri i nettopp dette møte. Flere av
Johns barn er også med og virker med evangeliet. En av disse er Nashion
Ogicho som virker i Mombasa. Han er en ivrig forkynner og er ofte også med
som tolk under de store møtekampanjene. La oss huske på familien til John i
våre bønner.
På barnehjemmet går det bra med både barna og arbeiderene. Robert forteller at det står
bra til med barna og at det er mat nok til alle. De har fått høstet en god avling og prisene på
matvarer er bedre enn på lenge.
Ved flere anledninger har vi nevnt enkene
og den omsorg Daniel har for disse. På spørsmål
om det er flere enker som trenger et nytt hus
kommer det kontant ja. Behovet er uendelig stort
og mange enker har det veldig vanskelig, slik som
du ser på bildet her. Dette bilde er tatt hos en enke
vi hjalp for noen år tilbake. Selv om ikke alle har
det så dårlig, så er det ofte at de må stå oppreist
langs veggen når regnet øser ned gjennom taket.
Nesten uvirkelig for oss å tenke at det går an å
leve slik.
Hyttene som settes opp koster fra ca fem
tusen norske kroner og oppover til ca. ti tusen
kroner for de største. Disse settes da opp med
jordvegger som pusses med sement, blikktak og dører og enkle lemmer for vinduene. I tillegg
kjøper vi også seng og madrass. Det er fantastisk å se den glede og takknemlighet de viser når de
får ei ny hytte. Dette er ikke noe de kan klare selv, men er helt avhengig av at du og jeg hjelper til.

India: Stephen Devakumar og hans kone Rebecca har hatt travle dager i forbindelse med bryllupet
til sin yngste datter Christina. Vi hadde ikke anledning til å være med om dette, men Charlotte fra
Randers var tilstede. Hun er i India i forbindelse med sin
utdannelse og har også benyttet tiden til å besøke barnehjemmet
i Trivellore. Charlotte forteller at det er fantastisk å få være
sammen med barna og hun gleder seg virkelig. Bilder har hun
også sendt oss, og vi tar med noen av disse her.

Christina var den yngste av døtrene til Stephen og Rebecca. Den 3dje oktober giftet hun seg og vil
bli boende i Chennai. Det gjør at hun fortsatt kan være med i forsamlingen hjemme hos Stephen
og Rebecca. Rebecca har nylig sendt
oss dette familiebilde tatt under
bryllupsfeiringen. La oss huske på både
Christina, hennes ektemann og ikke
minst Stephen og Rebecca i våre
bønner.
Stephen hviler ikke lenge og
planlegger nye seminarer i tiden som
ligger foran. Evangeliet kommer alltid i
første rekke og han ivrer etter å komme
ut på nye seminarer og møter. Flere
nye forsamlingsbygg er også under
oppføring, så han er travelt opptatt i
månedene som ligger foran.
På barnehjemmet har også
barna vært opptatt av bryllupet. Det er stor stas med bryllup og Rebecca har fortalt dem mye om
dette. For Rebecca har det vært fint at Charlotte har besøkt barnehjemmet. Det har vært til stor
hjelp og ikke minst oppmuntring for barna.
Vi er takknemlige for alle som er med å gi til dette arbeidet. Behovene er fortsatt store, og
vi oppmuntrer deg til å hjelpe oss med å få flere til å ta del i dette arbeidet. Herren vil rikelig
velsigne enhver som er med å hjelpe sin neste. Bli en fadder for et barn på barnehjemmet eller
førskolen, eller gi en enkeltgave. Kontaktinformasjon finner du på toppen av brevet.
Hva gjør vi med våre talenter?
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter
til enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter
som vi skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og
hjelp for mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, vitnesbyrd,
sang, bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de talentene som han
har gitt.
La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke,
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

