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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.07.20

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. Våre misjonsland er fortsatt preget
av strenge restriksjoner og mange mennesker har det veldig vanskelig. Mange har mistet jobben
og muligheten for å tjene noen få kroner, noe som igjen fører til at de ikke har penger til å kjøpe
mat. Våre kontaktpersoner i India og Kenya ber oss om å være med å rekke ut en hjelpende hånd,
og ikke minst be om at Herren skal beskytte og bevare i denne tiden. Dersom du ønsker å hjelpe
så finner du informasjon om hvordan du kan gjøre det mot slutten av brevet.
Kenya: Til tross for at de ikke kan samles i
menigheten virker evangelistene ut i fra sine hjem.
Robert sendte oss nylig noen videoklipp fra et møte
han hadde i sitt eget hjem. De samles i mindre
grupper i hjemmene og løfter sin røst til Herren. Det
er gripende å høre sang og ikke minst bønneropet
fra våre nådesøsken. De roper til Herren om hjelp,
ikke bare for seg selv og sin familie, men også for
oss. Det har også åpnet seg en mulighet slik at

Robert kan forkynne evangeliet fra radiostudio i
Migori. Gjennom dette når de ut til mange
mennesker med evangeliet. Vi har mottatt noen
videoklipp fra Robert og vi deler dette på vår
facebook side. Her spares det ikke og vi ser i noen
av klippene en begeistret Robert som nær sagt
hoppe i studio når han forkynner. Vi er så utrolig
takknemlig for at Herren har åpnet en dør for våre
nådesøsken slik at evangeliet når ut til enda flere.
Når det gjelder utdeling av mat reiser de ut
ettersom de får midler. Her fra Kanyamkago,
menigheten til Philemon Obonyo.
Vi har tidligere skrevet om behov for nye
uniformer, klær, sko, utskifting av madrasser osv. på
barnehjemmet. Det har kommet inn en del midler til
dette nå som vi vil sende ut denne måneden. Fortsatt mangler vi noe for å kunne gjøre alle
nødvendige utskiftninger og vil oppmuntre deg til å være med å gi til dette. Ønsker du å gi en gave
til dette kan du merke den med «Barnehjem Kenya».

Utdannelse er viktig og kan være til stor hjelp i årene som kommer. For to år siden
bestemte vi å hjelpe to gutter med høyere utdanning. De er nå halvveis i sitt studie og vi har nå fått
spørsmål om vi kan hjelpe en til med en 4-årig utdannelse. Dette koster mellom fem og sekstusen
pr. år og det hadde vært fantastisk om noen kunne hjelpe denne gutten. Vår tanke er at vi går inn
og støtter utdannelsen i form av et lån som betales tilbake når de begynner å arbeide. Pengene vi
da får inn vil kunne benyttes for å hjelpe andre i fremtiden. Har du mulighet til å hjelpe denne
gutten så kan du merke din gave med «Universitet», evt. ta kontakt med oss på telefon eller epost.
India: Stephen forteller at situasjonen i India er veldig vanskelig. For få dager siden ble hæren satt
inn i Chennai for å sørge for at ingen mennesker gikk ut på gatene. Det ble forbudt med all
motorisert transport og kun en fra hver familie fikk annenhver dag gå ut for å kjøpe nødvendige
matvarer. Fortvilelsen blant brødre og søstre er stor og de roper til Herren om hjelp. Stephen og
Rebecca har møter for familien og sender dette ut på nettet. Han ber oss inderlig om å huske på
de som lider og gjøre det vi kan for å hjelpe til.
Det er de store byene som er hardest rammet og ute på landsbygda er det litt mere
normale tilstander. Som i Kenya så har de mindre samlinger i hjemmene og opplever at Herren
står nær. Nøden er stor og pastorene gjør så godt de kan for å hjelpe de hardest rammede. Israel
og Bertha, Michael og Annie gjør alt de kan for å hjelpe de hardest rammede i Madurai og
Dindugal. De ber oss om å huske dem i våre bønner.
På barnehjemmet er det fortsatt liten aktivitet. Det er kun arbeiderene og deres familie som
bor der nå og Rebecca forteller at de ser frem til at alt blir som normalt. Foreløpig vet de ikke når
skolene igjen kan starte opp, men ber oss om å stå med i forbønn.
Hvordan hjelpe? 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. Ønsker du å bli en fadder for et
av barna på våre barnehjem koster det 250 kr
pr. måned. Merk da din innbetaling med
«Fadderbarn» + India/Kenya. Herren står med
oss og vi vet at han også i denne tiden vil frelse,
løse og helbrede.
En hjelpende hånd.
Gjennom det arbeidet som vi er med om, ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i
sine liv. Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv.
Vår bønn er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus
og bli en sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. 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 formål, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling.
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. Vi ønsker deg og dine en
velsignet sommer og igjen takk for at du står med oss i arbeidet.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

