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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.06.19

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: På telefon fra Giribe forteller Robert at evangelistene står på og mange sjeler vinnes for
himmelen. Arbeidet med det nye menighetslokalet i Ogada går også fremover ettersom de får midler.
Det er et stort prosjekt og vår bønn er at Herren ser til våre nådesøsken og står med i dette
trosprosjektet. I dagene som ligger foran samles de på bibelskolen for å planlegge stevnet som de
skal ha i august måned. Da blir det møter nær sagt både dag og natt. Evangelistene står på for fullt og
det er mye å ta tak i både før, under og etter et slikt stevne. De venter at årets stevne vil samle flere
mennesker enn noen gang tidligere. Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene.
Også i år vil det komme besøk helt fra Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager
for å komme til disse møtene. La oss huske på denne
konferansen i våre bønner.
Bonface forteller at det står bra til med barna på
skolen. De må ennå drøye noen uker før de får sommerferie.
Barna er takknemlige og glade for at de får muligheten til å gå
på skole og her er det full innsats når det gjelder læring.
På barnehjemmet står alt bra til med både barn og
arbeidere. Vi har tidligere skrevet om behov for vedlikehold
av bygninger. Takplatene er nå så dårlige at de må byttes ut
så snart som mulig. Bygningene trenger også generelt
vedlikehold både innvendig og utvendig. Barna trenger å
fornye både klær og skotøy. Vi er
takknemlige for alle som har
anledning til å hjelpe disse barna.
Kanskje du kjenner noen som
kunne tenke seg å være med å
hjelpe et barn? Et fadderbarn på
barnehjemmet koster kr. 250 pr.
måned.
Uten førskolen så vil
mange barn ikke få muligheten til å komme inn på den offentlige skolen.
Det er her de lærer å lese og skrive slik at de senere kan få seg
utdannelse og en jobb. Gjennom mange år har elevene fra førskolen i
Giribe gjort det veldig bra på eksamensprøvene. Flere har gått ut med
toppkarakterer og studerer i dag på universitet og høyskoler i Kenya. Den
gave du er med å gi er til uvurderlig hjelp for disse små barna. La oss alle
benytte sommermånedene til å få flere til å være med å hjelpe barna i
Giribe. De fortjener å få de samme mulighetene som vi har. Muligheten for skolegang er noe som de
virkelig vet å verdsette.
India: Sommer i India betyr høye temperaturer, men ikke minst bibelskole for barn. Det er utrolig
populært og antall barn øker fra år til år. Både Stephen og Nelson forteller om fullsatte møtelokaler og
ivrige barn som følger med i undervisningen. Hjemme hos sine foreldre forteller de om det de har fått

være med på gjennom bibelskolen. På denne måten nås mange nye
hjem med evangeliet og nye familier kommer til møtene. Det er
vekkelsesluft over India og vi gleder oss over alle som blir frelst og
får en helt ny hverdag med Jesus i familien. Tenk deg å bli satt fri fra
hinduismens harde bånd og lenker. Gud er i sannhet god og han
passer på sine.
I skrivende stund er Israel Daniel på vei til Norge. Israel er
gift med Bertha, den mellomste datteren til Stephen og Rebecca.
Han arbeider tett sammen med sin far i Madurai, men hjelper også til
på barnehjemmet i Trivellore. Israel er også en ivrig forkynner og vi
ser frem til at han nå kommer til Norge. Det blir noen dager her i
Fredrikstad og i slutten av Juni reiser vi for å besøke Alfred Richter
og menigheten i Arka. Under dagene i Polen blir det også flere
møter i andre forsamlinger. Det vil også bli tid til samtaler om arbeidet i India.
Hjemme i Chennai har datteren Christina og hennes mann, sammen med Annie og Michael
hatt ansvaret for menigheten. Mai måned er også ferietid og de har også hatt sommerbibelskole for
barn i Chennai.
Rebecca har nå travle dager på barnehjemmet da alle barna kommer tilbake etter endt ferie.
Nye klær skal kjøpes inn, hele hjemmet skal vaskes og mat skal kjøpes inn. Nye klær er viktig når nytt
skoleår starter nå i juni måned. Slitasjen på klærne er stor og barna i India er jo som barn flest når det
gjelder lek - her går det unna.
Zelazno i Polen: Zelazno klargjøres nå for
sommerens leire. På telefon forteller Mietek at de
flere ganger har vært i Zelazno for at alt skal
være i stand til leirene nå i sommer. Tidligere i
vår var Alfred, sammen med noen brødre der for
å rydde trær som var falt ned. Med en tomt på ca.
type mål, så er det mye som skal settes i stand
nå før sommeren. En del malearbeide skal også
gjøres innvendig og flere har sagt at de gjerne vil
være med å hjelpe til.
Mange har opplevd å få møte Herren
nettopp på Zelazno, og vi ber om at de leire som arrangeres der i år også kan være til velsignelse for
både barn og voksen. La oss be om at sjeler vinnes for himmelen i sommermånedene.
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
Vår store satsning på misjonen det siste året gjør at vi nå trenger midler. Ditt misjonsoffer vil
derfor være til store glede og velsignelse.Takk for at du står med oss i dette arbeidet, og vær fortsatt
med i bønn for våre misjonsfelt og det arbeid som drives. Må Gud rikelig velsigne deg.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

