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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.09.20 
 
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. For få dager siden ble det igjen 
mulig å samles til møter i India og du kan lese mer om dette i brevet. Mange har vært sendt inn 
gaver for å hjelpe og vi har nylig sendt ut ekstra midler både til Kenya og India. Mye skjer og 
Herren virker på en fantastisk måte. 
 
India: Stephen, Rebecca og Nelson skriver at de fra og med 1. september igjen kan ha møter i 
sine forsamlinger. Det er flere restriksjoner og i følge Indiske 
nettsider er det maksimalt 100 som kan være samlet. Dette 
betyr mye for våre nådesøsken og de er nå igang med flere 
møter daglig slik at så mange som mulig kan få muligheten. 
Israel (svigersønn til Stephen og Rebecca) og hans kone 
Bertha annonser fire møter nå førstkommende søndag. De 
har da en times møte med maksimalt 100 av gangen med 30 min. pause imellom. Gleden er stor 
over igjen kunne få komme til Herrens hus. La oss be om et mektig vær i fra himmelen som fyller 
hele huset. 

Rebecca skriver at de fra 1. september åpnet opp for inntil 100 personer. Samme dag var 
det bønn og faste i menigheten og imorgen søndag 6. september vil de ha to møter, fra 6-8 og 9-
11 på morgenen. Hun skriver videre at barn og eldre ikke har lov til å komme. 

For få dager siden sendte vi ut midler 
både til barnehjemmet, Opendoor, 
Cuddalore og Nelsons menighet i 
Tambaram. Stephen og Rebecca gjør nå 
klart til en større utdeling til de som har 
det vanskeligst. Nøden er enormt stor og 
de var utrolig takknemlige over brødre og 
søstre som er med å gi av sine midler. 
Umiddelbart da Nelson fikk høre at det var 
midler på vei kontaktet han Lalitha i 
Cuddalore for planlegge utdelingen der. 
Planen er å hjelpe 30 familier, 10 pastorer 
i omkringliggende landsbyer, 10 fattige 
troende familier og 10 fattige hindufamilier 
som sender sine barn til samlingene i 
Cuddalore. Et par dager senere fikk vi 
fantastiske bilder og det er en utrolig 

takknemlighet fra de som mottok hjelpen. Vi fikk også en videohilsen på tamil fra to av damene 
som du ser på øverste og nederste bilde til høyre her. Den yngre damen sier: «Jeg kom til dette 
senteret da jeg gikk i 6. klasse. Nå er jeg ferdig med min utdannelse og hjelper til her på senteret 
med å veilede barna. Også mitt eget barn er med her nå» Den eldre damen sier: «Jeg kom hit for 
15 år siden. Først sendte jeg mine barn hit slik at de kunne få hjelp og nå har jeg fått barnebarn. Er 
så utrolig takknemlig for ris og grønnsaker som jeg har mottatt her nå». 
 Takknemligheten de viser er helt enorm. De får ikke takket nok for at det er noen på andre 
siden av jordkloden som bryr seg om nettopp dem. På mirakuløst vis åpnet Herren våre øyne for 
det som skjer i Cuddalore og han skal sende midler slik at vi kan utvide arbeidet på dette stedet. 
Det er en utrolig velsignelse å se det arbeidet som Lalitha har ansvar for i Cuddalore.   
 På barnehjemme i Trivellore er det fortsatt bare noen få barn, samt arbeiderene. De fleste 
må være hjemme hos slekt og familie på grunn av situasjonen. Vi har benyttet denne tiden til bl.a. 
å reparere bilen og motorsykkelen. Nylig har de også hatt møte med myndighetene og de har nå 



 
  

 

sendt lærebøkene hjem til barna slik at de på egenhånd nå kan 
begynne å arbeide med fagene. Nå som de har begynt å åpne opp 
for bl.a. møter, så vil vi tro at det ikke går så lang tid før alle barna er 
tilbake på barnehjemmet og igjen kan begynne på skolen. I 
månedene som har vært har vi hjulpet barna og deres familier så 
godt det har latt seg gjøre der de har vært. En vanskelig situasjon, 
men Herren har stått med og de ser nå frem til at de snart kan 
samles igjen. 
 

Kenya: De samles igjen til møter i mindre grupper og Robert 
forteller om en enorm hunger etter Guds ord. Lengselen etter å 
samles for å prise Herren med sang og tilbedelse er stor og vi 
har fått flere videoklipp fra møtene. Også der må de følge 
retningslinjene og vi ser at de har munnbind og holder avstand 
mellom stolene. Her et bilde fra et videoklipp vi nylig har fått fra 
Bonface.  
 Selv uten Corona så har situasjonen i Kenya vært 
vanskelig. Robert forteller at uværet og flommen som rammet 
områdene rundt Viktoriasjøen for noen uker tilbake har vært hard 
for mange. Flere har mistet sine hus eller fått store ødeleggelser. 
Flere har ønsket å være med å hjelpe og for få dager siden 
sendte vi ut titusen kroner for å bygge nytt hus til en enke. Denne enken har fem barn og bor i 
nærheten av et sted som heter Bondo, ca. 15 kilometer før du kommer til Giribe. Hun har det 
særdeles vanskelig og vi bestemte da, i tillegg til å bygge nytt hus, å kjøpe inn seng, madrass, 
tepper, bord, stoler og ting hun måtte trenge til seg og barna. Når du får dette brevet så er arbeidet 
med å bygge dette huset i gang og vi gleder oss til å se bildene. Dersom budsjettet holder så vil de 
også kunne kjøpe inn noe matvarer for pengene vi sendte ut. Det er helt utrolig at man for denne 
summen kan få både hus, inventar og kanskje litt mat! Herren er god og vår bønn er at enda flere 
skal få nytt hus. 
 På barnehjemmet er det nå kjøpt inn nye madrasser, pledd, kjøkkenutstyr, sandaler til 
barna og mye mer. Vi kommer tilbake med bilder og mere informasjon om dette i neste brev.  
  
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 stor takk til deg som står med oss i dette arbeidet! 
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.  

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 


