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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.10.20 
 
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. Både Stephen og Nelson forteller 
om at møtene er igang igjen selv om det er begrensninger i antall og avstand mellom stolene. I 
Kenya har det vært full fart den siste måneden og gleden var stor hos enka som nå har fått nytt 
hus. 
 
India: Selv om møtene nå er igang så opplever mange familier at situasjonen er særdeles 
vanskelig. Vi sendte ut en god del midler forrige måned for å hjelpe til med utdeling av mat. 
Utdelingen i Cuddalore fikk vi med i forrige brev og her er noen bilder i fra en utdeling i Opendoor. 

Det er Michael, eldste svigersønn til Stephen og Rebecca, som her står for denne utdelingen. De 
har laget en pose med de mest nødvendige matvarene og organiserer utdeling i flere av 
menighetene. Takknemligheten er utrolig stor og de ber oss om å bringe en stor takk til alle de som 
har gitt av sine midler for å hjelpe.  
 På barnehjemmet er det fortsatt veldig stille. Rebecca forteller oss at det er snakk om at 
tiende til tolvte klasse skal få komme tilbake på skolen fra den 10. oktober. Det er fortsatt ikke helt 
bestemt slik at her kan det fort bli forandringer. Rebecca forteller at alle barna har fått skolebøkene 
levert hjem til seg slik at de kan jobbe med skolen. Barna lengter etter å komme tilbake og vår 
bønn er at Herren må gjøre dette mulig. Mens vi venter så benyttes tiden til å gjøre nødvendig 
vedlikehold både på bygninger og ikke minst minibussen. Det er godt å få dette unnagjort nå som 
det er en litt stille periode. 
 



 
  

 

Kenya: Det har vært hektisk aktivitet siden 
forrige misjonsbrev og arbeidet med å bygge 
nytt hus til Suzan har pågått for fullt. Huset står 
nå ferdig og det er kun døra som mangler. 
Robert skriver at veggene må tørke før de 
monterer inn døra. Suzan er utrolig takknemlig 
for den hjelpen hun har fått og takker Jesus for 
at han har hørt hennes mange bønner. I tillegg 
til Suzan har de også hjulpet enka etter 
evanglist Odeny Muga. Robert skriver flg. Til 
oss: En stor takk til Jesus. Gud er god. Her ser 
du Suzan, enken som har fått nytt hus. Hun er 
ei enke med fem barn som ble jaget bort fra sin 
manns familie. Hun visste ikke hvor hun skulle 
gjøre av seg, men kom til vår menighet i 
Nyamilu. Pengene ble benyttet for å gi henne 
nytt hus og til innkjøp av 20 blikkplater til enken 
etter evangelist Odeny Muga. 
 Det er fantastisk å kunne hjelpe 
mennesker slik vi her har hjulpet Suzan. Tenk å 
bli kastet ut av svigerfamilien  og totalt overlatt 
til seg selv. En fryktelig situasjon som det er 
vanskelig for oss å forstå. Nå har hun fått nytt 
hus slik at både hun og barna kan sove trygt og 
tørt selv om det skulle regne. En stor takk til 
deg som har vært med å gjøre dette mulig. 
Innfelt ser du også enken til evangelist Odeny Muga som har fått hjelp med nytt tak. 
  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.  
 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter 
til enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter 
som vi skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og 
hjelp for mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, 
vidnesbyrd, sang, bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de 
talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


