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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.05.20 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Som alltid er vi alltid i 
kontakt med våre misjonsland, men nå kanskje mer enn noen gang før. Tiden vi lever i er 
vanskelig for oss alle og usikkerheten råder hos mange mennesker. Corona viruset herjer og våre 
nådesøsken har det vanskelig. 
 
Som vi skrev innledningsvis rammer Corona pandemien hardt både i India og Kenya. Rebecca, 
Stephen og Nelson i India forteller at hele landet nå er stengt ned. Siste melding er at det først 
åpner igjen 15. Mai. Det betyr at de ikke har lov til å gå utenfor sitt hjem uten spesiell tillatelse. En 
person fra hver familie kan gå en tur annenhver dag for å kjøpe mat. Denne situasjonen er veldig 
vanskelig og mange dagarbeidere står uten jobb og da også uten penger til å kjøpe mat. Mange 
forstandere opplever det samme da det nå ikke er mulig å avholde møter. Deres mulighet for å 
kjøpe mat var basert på det som de fikk inn i møtene. Stephen og Nelson forteller at nøden er 
enormt stor og de prøver å gjøre så godt de kan for å hjelpe. De er enormt takknemlige for de 
midler vi sender her fra IRR Mission – en stor takk til deg som er med å gi av dine midler. 
 Som du sikkert forstår så 
er behovene enormt store, men vi 
har den tro og tillitt til Herren at 
han velsigner alle gaver som gis. 
Vi har løpende sendt ut gaver som 
har kommet inn, både til India og 
Kenya. Rapportene har kommet 
tilbake og det er utrolig å se hvor 
mange som har fått hjelp. Den 
første utsendelsen var til 
Mombasa i Kenya. Her er det vi 
skrev på våre facebooksider: 
Corona krisen gjør livet vanskelig 
for mange og vi forsøker å hjelpe 
så godt vi kan. For ikke mange 
dagene siden fikk vi inn en gave 
fra Polen. Vedkommende ville gjerne hjelpe noen i Kenya som hadde det vanskelig. Umiddelbart 
sendte vi pengene og det har nå blitt til hjelp for mange. Totalt sendte vi ut ca. tusen norske 
kroner. For dette kjøpte de inn maismel som de delte ut til totalt 28 familier. Det koster da litt over 2 
kroner for at en person skal få mat hver dag. 

 
Omtrent samtidig fikk vi også 
inn midler slik at vi kunne 
sende ut til India. Nelson 
Varghese forteller at det er 
mange fattige familier som 
kontaktet ham i håp om å få 
litt hjelp. For få dager siden 
var midlene kommet frem og 
de kunne ha en utdeling. 
Siden alt er stengt ned, så 
må de ha tillatelse til å 
gjennomføre utdelingene. 
Frem til nå har det ikke vært 
noe problem og Nelson 
forteller om mange glade og 
takknemlige mennesker. De 
ønsker spesielt å takke deg 



 
  
 

som har vært med å gi slik at de 
kan få mat.  

Stephen Devakumar har 
mange kontakter gjennom sine 
pastorseminarer. Han forteller 
at mange nå kontakter ham i 
denne vanskelige tiden. 
Opendoor har selv mange 
forsamlinger og flere av disse 
ligger i små landsbyer. Behovet 
for mat er stort og Stephen 
forsøker etter beste evne å 
hjelpe så godt det er mulig. IRR 
Mission sender jevnlig ut støtte 
og hjelp til pastorene. Denne 
måneden ble det i sin helhet 
brukt til å kjøpe inn mat for å 
dele ut til så mange som mulig. 
De har gjort flere innkjøp og 
deler ut mat på forskjellige 
steder. Vi har fått flere 
bildereportasjer fra Stephen og 
her er hva vi skrev nylig på vår 
Facebook side: 
Situasjonen i India er også 
veldig vanskelig og de mange restriksjonene gjør at mange nå står uten arbeid og mulighet til å 
forsørge familiene sine. Mange er i en fortvilet situasjon og klarer ikke å skaffe mat. Vi jobber hele 
tiden for å hjelpe så godt vi kan. Våre kontaktpersoner i India er utrolig flinke og gjør alt de kan for 
å være med å dele ut mat til de som trenger det mest. Nylig fikk vi disse bildene fra Stephen 
Devakumar i OpenDoor. Det er gjerne storfamilier som bor sammen i India og Stephen skriver at 
det koster ca. 20-25 kroner for at hele familien skal få mat hver dag. En stor takk til deg som er 
med og hjelper. 

 
Fortløpende oppdateringer. Vi oppdaterer vår FB side https://www.facebook.com/irrmission 
fortløpende med ny informasjon fra våre misjonsland. Skulle du ha noen spørsmål så vil vi gjerne 
at du tar kontakt med oss, enten på epost, irr@irr.no eller på telefon 41200094. Som du sikkert 
forstår så er behovet for hjelp større enn noen gang, og vi er takknemlige for alle som vil og kan 
hjelpe til. Når det gjelder utsendelse av midler vil disse sendes relativt ofte. Ved å benytte Western 
Union er pengene på plass i India eller Kenya allerede dagen etterpå. Dette gir oss mulighet til å 
sende hjelp på kort varsel. Dersom du ønsker å være med å gi kan du merke din gave med «Mat» 
og evt. landet du ønsker midlene skal gå til. Du kan også benytte Vipps #19656.  
Herren står med oss og vi vet at han også i denne tiden vil frelse, løse og helbrede.  
 
”Hva kan jeg gjøre nå?” 
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg 
var fremmed, og dere tok imot meg. 
La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi kan være med å leske noen langs 
veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre hjelpende hender. 
 . Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. Må 
Herren rikelig velsigne deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til arbeidet. 
 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


