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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.10.19

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:
Robert
forteller at han nylig
har vært i Tanzania,
nærmere bestemt i
Tarime. Brødrene i
Tarime jobber hardt
for å starte arbeidet
med å reise et nytt
menighetsbygg
og
denne
siste
søndagen
i
September
var
Robert Masaga på
besøk i menigheten.
Under vårt besøk i
Kenya i fjor hadde vi
samtaler med flere
av brødrene i Tarime
og de er ivrige i sitt
arbeide for å bringe
evangeliet ut til nye
områder.
Denne
søndagen var derfor
utrolig viktig og det
var startskuddet på
innsamling av midler
til nytt menighetslokale. Det er utrolig
fint å se hvordan de
står på for Guds rike
og
en
stor
inspirasjon også for oss her i IRR Mission. La oss stå sammen med våre nådesøken i Tanzania både i
bønn og med våre midler. Her et bilde fra møtet i Tarime.
De har også vært på reise til Kisumu og menighetene der. Det er alltid stor stas nå de får besøk og de
ønsker å være med å gi noe tilbake. Denne gangen besøkte han menigheten Manyatta hvor det var
dåpsmøte. En stor dag for menigheten og hele 15 sjeler valgte å gå dåpens vei i elven som renner like
ved. Møte ble avsluttet med at de overrakte en geit til Robert for å vise sin store takknemlighet.
På barnehjemmet er arbeidet med de nye toalettene i gang. Ekstra midler for å få dette ferdig er nå
også sendt ut og vi regner med at toalettene er ferdig innen kort tid. Her ser du at fundamentet er lagt
og at de er godt i gang med å mure opp veggene. Hygiene er viktig og da de gamle toalettene ikke
lenger kunne benyttes, må nye bygges så raskt som mulig.

India: Rebecca reiser ut til barnehjemmet flere
ganger i uken. Tidligere har vi skrevet at indiske
myndigheter har streng kontroll og retningslinjer
med drift av barnehjem. En av de tingene som må
være på plass er kameraovervåking av
gårdsplassen. Pc’n som står koblet til dette
anlegget måtte skiftes ut og ny er nå på plass. Det
er også kjøpt inn nytt kjøleskap og vaskemaskin.
Med temperaturer på godt over 30 grader nesten
hver eneste dag, er det en absolutt nødvendighet
å ha et kjøleskap for å oppbevare matrester.
Vaskemaskinen gjør det også enklere å holde
klærne til barna rene.
Jevnlig har de kontroll fra myndighetene
og Rebecca forteller at både helsepersonell,
lærere og inspektørene er veldig fornøyd med
barnehjemmet. Barn og arbeidere stortrives og de
sender en stor takk til deg som er med å gi til
driften av barnehjemmet i Trivellore.
Hvem kan vel glemme det fantastiske arbeidet
som drives i Cuddalore. Vi ønsker å takke alle
som er med å gi til dette arbeidet og vi vil at du
skal vite at arbeiderene i Cuddalore gjør en
fantastisk innsats. Vår visjon og vår bønn er at
arbeidet må få vokse slik at enda flere kan få
hjelp. Nelson Varghese besøker stedet jevnlig
og følger opp arbeidet som drives der. Takk for
at du er med og her en hilsen fra de fantastiske
og nydelige barna.
Stephen Devakumar er mye på reise, både med pastorseminarer og møter. Han ber oss spesielt om å
huske på de kristne i India i våre bønner. Indiske myndigheter innfører stadig strengere regler og
kontroll med kristen virksomhet, men vi vet at våre bønner har stor makt og at ingenting er umulig for
Gud.
Sats på misjonen!
Som du kan lese i dette brevet forstår du sikkert at behovene er mange. Vi tror også at nådesøsken
ønsker å stå med i arbeidet på alle våre misjonsfelt og vet at Herren alltid vil velsigne en glad giver. Er
det noe som er verdt å satse på, så er det misjonen. Den velsignelse som følger med er ubeskrivelig.
Ønsker du å være med å ofre av dine timelige midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner
en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling.
Forøvrig følg også med på www.irr.no og vår Facebook side www.facebook.com/irrmission.
Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens
sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren rikelig
velsigne deg og dine tilbake.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

