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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.02.13 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra I.R.R.Mission. Tidlig på morgenen den 3. 
februar mottok vi beskjed om at vår kjære bror Joseph Mikami reiste hjem til Herren. Gjennom hele sitt 
liv har han tjent Herren gjennom sang og forkynnelse, og gjennom sine besøk til Norge var han  til stor 
velsignelse på sine reiser i både Norge, Sverige og Polen. Fra India har vi fått rapporter om at stadig 
flere søker til møtene og på barnehjemmet er nå det meste av restaureringsarbeidet ferdig. 
 
Kenya: Det var med sorg i våre hjerter at vi den 3. februar mottok beskjed om at Joseph Mikami litt før 
kl. 7 norsk tid på morgenen reiste hjem til Herren. Vi har den siste tiden hatt jevnlig kontakt med både 
Daniel og Robert. Den siste tiden har han vært innlagt på sykehuset i Migori hvor hans kone Katarina 
har vært ved hans side.  
 På telefon fra Giribe fikk 
vi oppleve sorgen på nært hold. 
Joseph Mikami var en høyt 
elsket ektemann, far, forkynner 
og ikke minst sanger. Gjennom 
sangen nådde han inn til 
menneskenes hjerter og mange 
fikk oppleve å få sine liv 
forvandlet gjennom disse 
livgivende tonene fra hans munn. 
Joseph er den yngste av 
brødrene til Daniel Masaga og 
har gjennom hele sitt liv virket 
med evangeliet. Hans 
hovedansvar har vært i Tanzania 
hvor han fikk være med å plante 
mange menigheter. På et av 
bildene her ser du Joseph 
sammen med forsamlingen 
utenfor menighetsbygget i Nyamasanda. Hver eneste uke gikk han til fots eller syklet over grensen og 
inn i Tanzania. Alltid blid og sprudlende med en brann og iver etter å vinne mennesker for himmelen. 
 Joseph etterlater seg en stor familie. Som enkemann ble han alene med seks barn. Det var en 
veldig vanskelig tid for Joseph og barn. Etter en tid ble han gift med Katarina og de fikk sammen ti 
barn. En av disse døde i tidlig alder så til sammen er det femten barn tilbake etter Joseph. Flere av 
disse er voksne, gift og har egen familie. Den eldste sønnen Bonface kjenner jo mange som lærer på 
førskolen i Ogada. Mange av barna er fortsatt i skolealder og trenger all den hjelp og støtte de kan få. 
For Katarina er det ikke bare savnet over ektemannen, men også et enormt ansvar for barnas fremtid. 
Mat, klær og skolegang - alt koster. For å hjelpe Katarina med dette ønsker vi å gjøre det vi kan for at 
barna skal få både mat, klær og skolegang. Vi håper at så mange som mulig vil være med å hjelpe. 
Du kan sende din betaing til IRR Mission sin bankkonto 1000.11.79913 og merke den med "Hjelp 
Josephs familie". 
 I forrige brev skrev vi om at nye lærer var på plass på førskolen. Underhold av en lærer koster 
firehundre kroner pr. måned og vi jobber nå med å få på plass støtte til disse. Bonface Odhiambo er 
den som har hovedansvaret for skolen. Han og Gaudence har arbeidet ved skolen i mange år og med 
seg i lærerteamet har de nå fått to nye lærere. Du ser Bonface og Gaudence avbildet her. Til høyre 



 
  
 

ser du de to nye lærerene. Det 
er Milka Akoth Owuor og 
Bernard Ogindi. De er begge 
utdannet som lærere og 
sammen med Bonface og 
Gaudence vil de sørge for at 
barna er i de tryggeste hender. Mange av barna kommer fra svært 

fattige hjem og ofte kommer de sultne til skolen. En sulten mage er ikke akkurat det som gir best 
konsentrasjon og læring, og vi har derfor besluttet å gi barna mere mat i løpet av skoledagen. 
Matvareprisene i Kenya har de senere årene steget enormt og dette vil gi oss ca. totusen kroner i økte 
kostnader hver måned. Vi er takknemlige for alle som har anledning til å hjelpe oss med dette. Om du 
ønsker å ta ansvar for en av lærerene, så ta kontakt med oss på telefon eller epost. 
  
India: Stephen Devakumar og hans kone Rebecca forteller om at 
arbeidet i India er i stadig vekst. Stephen forteller at mange søker 
til møtene og de opplever en sunn vekst i sine forsamlinger. 
Stephen har nylig vært på reise til Sri Lanka hvor han har avholdt 
seminarer. Evangeliet når stadig nye området og han planlegger 
også en ny reise til Sri Lanka om ikke så lang tid.  

Bertha og Israel har vært til stor hjelp i arbeidet 
med oppussingsarbeidet på barnehjemmet. Helt 
siden første gang Israel besøkte barnehjemmet 
sammen med sin kone Bertha, har barna virkelig lært å bli glad i ham. Med sin 
erfaring og gode tone med barna har han vært til stor hjelp for oss i 
oppussingsarbeidet. På grunn av kraftig regnvær den siste tiden er ikke alt ferdig 
ennå. Vi har tidligere fått en del bilder fra arbeidet, og det er tydelig å se at arbeidet 

nå nærmer seg slutten. 
 Forsamlingen i Cuddalore som Nelson har ansvaret for opplever 
også en fin tid. Mange barn samles der hver eneste dag og ved siden av 
leksehjelp er det sang og bibelundervisning. Hver søndag er det møte og 
flere av disse barna kommer med sine foreldre til møtene og mange tar i 
mot Jesus. Vi er takknemlige for dette og ber om at Herren skal legge 
enda flere sjeler til menigheten i Cuddalore. 
 
Rekk ut en hånd! 
Det er alltid en velsignelse å få være med å hjelpe andre. Våre tanker går nå går i første omgang til 
familien til Joseph Mikami. Katarina opplever en vanskelig tid og det er mange som skal ha både mat, 
klær og skolegang. Mye av ansvaret vil naturligvis nå også hvile på Bonface som er eldste sønnen til 
Joseph. La oss huske på disse i våre bønner og vi er takknemlig for alle som har anledning til å være 
med å hjelpe. Om du ønsker at vi skal sende misjonsbrevet eller annen informasjon til noen du 
kjenner, så ta gjerne kontakt med oss.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens 
sak. Gjennom mange år har forsamlinger og enkeltpersoner stått trofast med, og dette ønsker vi å 
takke Herren for. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


