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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.01.21

Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2021. Vi gleder oss til å
ta fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at det skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. Vi har fått mange hilsninger og rapporter både
fra Kenya og India de seneste ukene.
Kenya: Våre brødre i Kenya holder møter så godt
det lar seg gjøre med tanke på de gjeldene
restriksjoner. Det er krav om munnbind og avstand
på samme måte som for oss. Nå i julehøytiden var
noen av brødrene samlet og du ser her Robert
som nummer to fra høyre.
Til tross for alle vanskelighetene opplever
de en herlig tid hvor mange søker til møtene. Det
er møter både i menighetslokalet og i hjemmene.
Herren virker med og velsigner sitt folk på en
underbar måte. Nye mennesker kommer til
møtene og får oppleve en herlig forvandling i sine
liv. Vi her i IRR Mission er utrolig takknemlige for
de fruktene som dette arbeidet gir. Det er fantastisk å få være en del av dette og se hva Herren
gjør. Gjennom mange år har vi sett hvordan nye menigheter vokser frem, møtelokaler settes opp
og mennesker får oppleve en total forvandling. Robert som nå står som leder for virksomheten har
et stort ansvar og vi ber deg om å huske på han i dine bønner. Førskolene har betydd utrolig mye
for mange. Etter en lengre pause på grunn av Corona starter de nå opp
igjen. Her har et par av barna satt seg ved pultene med munnbind. Det er
ikke endelig bestemt ennå om barna må benytte dette, men disse to er
ihvertfall forberedt.
Flere av barna som i dag er voksne ser tilbake på denne tiden
med en takknemlighet i sine hjerter. Det var her de la grunnlaget slik at
de en dag kunne få seg en jobb og selv kunne forsørge sin familie. Ennå
i dag står Førskolen, eller "Nursery School" som den kalles, sentralt i
virksomheten. Bonface Odhiambo er ansvarlig og står på for at barna
skal være best rustet til å klare seg videre i livet. Med seg har han flere
flinke lærere som gjør alt de kan for barna. Gjennom flere tiår har IRR
Mission støttet dette arbeidet og den innsatsen som Bonface nedlegger
er enestående.
På barnehjemmet har mange av barna besøkt slekt og gjenlevende familie nå i julehøytiden. Vi vet
at mange av disse barna har mistet far, mor eller begge foreldrene. Det er ikke så enkelt, men på
barnehjemmet får de oppleve å ha trygge rammer og noen som bryr seg om dem. Det er mange
munner som skal mettes, de skal ha seng, klær og skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke
seg å bli fadder for et av disse barna? Vi er takknemlige for alle som vil være med å ta ansvar for
et barn. Også barna på førskolen trenger hjelp. Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr.
måned, mens du kan hjelpe et barn med førskole for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform
og skolegang. Barna både på barnehjemmet og førskolen er selvfølgelig med på søndagsskolen. I
år feiret de det nye året sammen og ledere på søndagsskolen laget en fest for alle barna. Et godt
måltid mat som du ser på bildet her.
Nylig har vi fått rapport fra Robert om at han er syk og må gjennom en rekke behandlinger
på sykehus i tiden som ligger foran. Dette er kostbare behandlinger og vi her i IRR Mission vil
gjøre alt vi kan for å hjelpe vår kjære bror. La oss stå sammen både i bønn og med våre midler for
å hjelpe Robert i denne vanskelige tiden. Har du anledning til å hjelpe kan du merke din gave med
«Robert».

India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger
til dere alle ifra Stephen og Rebecca
Devakumar, deres barn og svigerbarn.
Nelson Varghese med familie ønsker også
alle et velsignet Nytt År. Vanligvis er Stephen
ute på reise og har seminarer i tiden rett før
jul. Alt har nå vært annerledes og mange av
seminarene måtte utsettes. De har istedenfor
hatt utdeling av både mat og klær til pastorer
som har det særdeles vanskelig. Nylig har
det også vært flom og flere har fått sine hus
totalt ødelagt. På bildet her ser du en kvinne
stå foran huset sitt. Regnværet har ødelagt
taket og de har forsøkt å legge presenninger
utenpå så ikke alt skal bli vått på innsiden. En
forferdelig og håpløs situasjon. Stephen,
Rebecca og all døtrene med svigersønner
står på for å hjelpe så mange som mulig.

Nelson forteller at det var stor glede i
Cuddalore da de fikk litt ekstra midler slik at de kunne
ha julefest med alle barna. Her ser du noen av barna
som deltok på julefesten i Cuddalore.
Planen er at skolene nå skal starte opp igjen
etter en lang pause. Vi vet ennå ikke om det faktisk
lar seg gjøre, eller om det igjen vil bli utsatt. Vi vil
holde deg løpende orientert gjennom misjonsbrevet
om situasjonen. Uansett så la oss huske på barna i
våre bønner i det nye året. Mange er med å støtte
arbeidet på barnehjemmet i Trivellore. For 250 kroner
i måneden kan du være med å hjelpe et av disse
barna med mat, klær og skolegang. Du kan kontakte
oss på telefon 41200094, sende oss en e-post eller brev, evt. innbetale din gave direkte til vårt
kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen månder før det igjen blir aktivitet
der. Hva 2021 vil bringe vet vi ennå ikke, men vår bønn til Herren er at stedet skal få være til hjelp
og velsignelse for mennesker. En stor takk til alle som står sammen med oss i bønn og med sine
midler for Zelazno.
Vi ønsker også å nevne mulighet for skattefradrag. Dersom du ikke benyttet deg av dette i fjor,
men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 41200094.
Evangeliet – en Guds kraft til frelse!
I Rom. 1,16 kan du lese om at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Guds kraft er den samme og vi
takker Herren for hva han gjør ute på misjonsmarken. La oss ikke glemme at han er den samme
her hjemme. Herren kan frelse og utfri mennesker enn i dag. La oss være med! 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 prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling. Følg også med
på våre nettsider www.irr.no. og våre facebooksider https://www.facebook.com/irrmission
Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg og dine.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

