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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.06.20 
 
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. Våre 
nådesøsken både i Kenya og India opplever 
en vanskelig tid hvor det meste er stengt ned. 
For de som har en jobb å gå til betyr det at de 
nå står helt uten penger til å kjøpe mat. Det 
samme er det for de som lever av å selge det 
de dyrker. De er derfor utrolig takknemlige for 
den hjelpen som de nå får gjennom IRR 
Mission. 

Gjennom flere brev har vi skrevet mye 
om det fantastiske prosjektet i Cuddalore, syd 
i India. Etter tsunamien for 15 år siden startet 
vi opp et hjelpeprosjekt der for å hjelpe barn 
med skolearbeid. Fra å hjelpe noen få barn 
vokste det stadig i omfang og under vårt 
besøk der for tre år siden var det rundt 80 
barn totalt. Det som startet med leksehjelp ble 
både søndagsskole, bibelundervisning og 
møter. Barna opplevde bønnesvar og flere av 
foreldrene fra hinduhjem ble frelst. Et 
fantastisk arbeide som er til velsignelse for 
mange. 
 Nylig sendte vi ut midler slik at de 
kunne kjøpe inn matvarer for utdeling i 
Cuddalore. Lalitha er lederen for arbeidet der 
ute og hun har sendt oss både bilder og 
takkebrev som vi ønsker å dele med deg her i 
dette brevet. Hun skriver her at hun virkelig 
setter pris på vår omtanke og takker for hjelp i 
den vanskelige Corona tiden. 

 
India har nå vært 
stengt i 72 dager og 
det er nylig bestemt 
at det skal være 
stengt frem til 30. 
Juni. Mange lider og 
legger seg med 
sultne mager. 
Rebecca skriver til 
oss at det er veldig 
vanskelig for mange 
nå. De kan ikke ha 
møter som vanlig, 
men gjør opptak 
som de sender ut. 
Når det gjelder 
utdeling av mat, så 
er behovet enormt 



 
  
 

stort. Rebecca forteller at mange har mistet jobbene sine og at de ikke klarer å forsørge sine 
familier. Stephen og Rebecca kjøper inn ris som de deler ut til familier. Vi her i IRR Mission vil 
også sende ut ekstra hjelp til våre nådesøsken. Ønsker du å være med på dette kan du merke din 
gave med «Mat India» eller «Mat Kenya». 

Mange er avhengig av å få solgt noe av Tiden vi lever i er vanskelig for oss alle og 
usikkerheten råder hos mange mennesker. Corona viruset herjer og våre nådesøsken har det 
vanskelig. Tidlig i Mai måned sendte vi ut ekstra hjelp til Kenya. Vi skrev da flg. på vår facebook 
side:  

Vi har nylig sendt ut midler for å hjelpe våre nådesøsken i Kenya. Robert Masaga og 
brødrene har i dag tatt turen til Nyakach like ved Kisumu for å dele ut mat. En stor takk til de som 
har vært med å gi slik at denne utdelingen ble mulig.Som dere ser av bildene så er det ikke bare 
Corona som er problemet, men også store oversvømmelser på grunn av det voldsomme 
regnværet. La oss fortsatt huske på våre brødre og søstre. 

 
Samtidig som det er 
både matmangel og flom 
i Kenya, opplever de at 
mange søker Herren. De 
samles i hjemmene og 
mindre grupper og sjeler 
høstes inn for himmelen. 
Vår bønn er at Herren 
skal bevare våre 
nådesøsken gjennom 
denne tiden og at mange 
kan få ta imot evangeliet. 
Robert har den senere 
tiden hatt flere 
radiosendinger hvor han 
har forkynt evangeliet. 
Det er gjort noen opptak 
her og vi har lagt ut en 
lenke til dette på våre 
facebooksider. Evangeliet forkynnes og sjeler høstes inn.  
 
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. 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 


