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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 01.06.11 
 
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. Vi har i måneden som har gått vært i 
kontakt både med India og Kenya.  
 
Kenya: På telefon fra Kenya forteller Daniel at de opplever en fin tid. Flere ganger i måneden reiser 
Daniel inn til Migori for å være med på møtene i menigheten der. Da vi samtalte med ham nylig, var 
han på vei hjem fra nettopp møte i Migori. Han forteller at evangelistene arbeider som aldri før, og 
flere nye forsamlinger startes opp. Ukentlig samler evangelistene seg på den nye bibelskolen hvor 
Daniel forkynner og underviser for dem. Disse samlingene er veldig viktig og de planlegger der det 
videre arbeidet.  
 Den eldste sønnen til Joseph Mikami, Bonface, er hovedansvarlig på 
førskolen som drives i Ogada. Helt siden barndommen har han hatt en enorm 
brann for å virke blandt barna. I ung alder overtok han ansvaret for 
søndagsskolen i Ogada. Hver søndag samler det seg hundrevis av barn og 
Bonface gir av hele seg til disse. Da han var omkring tyve år begynte han som 
lærer på førskolen i Ogada. De startet opp med tre forskjellig klasser slik at barna 
skulle være best mulig forberedt til å begynne på grunnskolen. I de senere år har 
Bonface gått på lærerskole og i etterkant av dette har de i Ogada også startet opp 
med grunnskole fra første til tredje årstrinn. Under vårt besøk i Kenya ifjor hadde 
vi en lengre samtale med Bonface, hvor vi bl.a. gjennomgikk mål og planer for 
førskolen. Bonface viser en enorm iver i sin gjerning og han brenner etter å hjelpe 
barna frem. På telefon fra Kenya forteller Bonface med iver om skolen. Selv om de mangler mye, så 
virker de med de hjelpemidlene som de har.  
 Om kort tid er det sommerferie også for barna på førskolen i Ogada. Bonface ser frem til noen 
fridager, men hans tanker går på neste skolesemester. Lærerene trenger oppdaterte lærebøker, 
undervisningsmateriell og ellers nødvendige hjelpemidler til skolen. Barna på sin side er også i behov 
av å få nye bøker, blyanter og nødvendig skoleutstyr. Alt dette koster og Bonface gjør så godt han kan 
med de midlene han har til rådighet. For å kunne hjelpe både lærere og barna må det kjøpes inn nytt 

undervisningsmateriell. Vi håper derfor å kunne samle inn litt 
ekstra nå i sommermånedene slik at Bonface kan kjøpe inn det 
han trenger av bøker og skolemateriell både til lærere og barna. 
 I forrige misjonsbrev skrev vi om å samle inn til nye sykler 
for evangelistene. Flere har ønsket å være med på dette og vi 
nærmer oss nå første mål på ti sykler. Ofte sier vi at riktig verktøy 
er halve jobben. For evangelistene er sykkelen et viktig 
hjelpemiddel i arbeidet med å nå ut med evangeliet til andre 
mennesker. Med denne sykler de gjerne flere mil hver eneste dag 

for å forkynne det glade budskap til sitt folk. På bildet ser du noen av evangelistene fra en tidligere 
utdeling av sykler.  
 Når det gjelder barnehjemmet arbeider vi nå med planer for videre drift. Det skal gjøres en del 
vedlikeholdsarbeide, både utvendig og innvendig. Lekeapparater og fotballbanen trenger også en 
ansiktsløftning. Alle ønsker vi at barna skal ha det godt og at de skal få vokse opp i trygge omgivelser. 
 



 
  
 

India:  I samtale med Alfred Richter fra Polen forteller han om et tettpakket program for Stephen 
Devakumar. Det var mange møter og de gledet seg over hans besøk. I skrivende stund er Stephen i 
London og når du leser dette brevet er han tilbake i India. Som vi skrev i forrige misjonsbrev ble det 
lagt planer for ferdigstillelse av bygningene i Trivellore. Så snart den værste varmen har gitt seg, vil vi 
gå igang med dette arbeidet.  

Sommerferien er nå slutt i India, og skolene starter i disse dager opp igjen. Noen av 
barna er nå så store at de er ferdig med grunnskolen. De fleste kommer tilbake etter 
ferien, men det vil også bli noen ledige plasser for nye barn. Rebecca forteller om stor 
pågang på barn som vil inn på hjemmet. Det er en vanskelig jobb Rebecca og hennes 
medarbeidere nå står overfor. Med daglige henvendelser fra barn og pårørende i stor 
nød, er det ikke så enkelt å si nei når plassene er fylt opp. Mange sliter for å overleve, 
og eneste redning for å gi barna en 
viss trygghet er om de kan få en plass 

på barnehjemmet. Også i India er det fortsatt mange 
plasser på barnehjemmet som står uten en fast giver. 
Har du anledning til å rekke ut en hånd til disse er vi 
meget takknemlige. 
 Selv om Stephen er på reise er det full aktivitet 
i alle OpenDoor forsamlingene. Under hans besøk her 
i Norge var det bibelskole for barn i menigheten 
hjemme i Chennai. Mer enn hundre barn samlet seg 
daglig for å være med på dette. Det var sang, 
forkynnelse og hver dag ble avsluttet med et varmt måltid mat. Døtrene til Stephen og Rebecca var 
medansvarlige for dette og Stephen fortalte at de hjalp til både med det praktiske og undervisning for 
barna. 

Nelson Varghese forteller også om at de har arrangert bibelskole for barn i 
Tambaram. Det har nærmest blitt en tradisjon for barna, og gjennom disse når 
de ut med evangeliet til mange hjem. De kommer hjem og forteller om Jesus 
og det fører ofte til at mamma og pappa blir med på møte. Mange har vitnet om 
hvordan de ble frelst etter at deres barn kom hjem og fortalte om Jesus. 
 Jevnlig samler også Nelson forstandere i området rundt Tambaram. På 

telefon fra India forteller han at det nylig var over hundre forstandere samlet til seminar i forsamlingen 
hans. Nelson underviser og oppmuntrer i tjenesten. Han forteller at det er en stor iver blandt brødre og 
mange sjeler vinnes for himmelen. De opplever vekst og behovene er nærmest umettelige. I 
forlengelsen av sitt eget hus har han også innredet en del rom for fattige enker. Det er både unge og 
gamle, med og uten barn. Alt dette koster og han er takknemlig for alle som er med og støtter 
arbeidet.  
 
Inspirasjon! 
Misjon gir oss en glød og inspirasjon til å stå på enda mere for Herrens sak. Når vi ser det arbeidet 
som drives, og selv får ta del i det, kjenner vi en takknemlighet til Herren i våre hjerter. Fordi at du og 
jeg er med, så kan nye sjeler vinnes for himmelen! Vi her i I.R.R. Mission er veldig takknemlig for at du 
står med oss med dine bønner og midler, og ber om at Herren rikelig skal velsigne deg tilbake.  
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


