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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.11.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Det er alltid en glede å formidle 
nyheter fra våre misjonsfelt. Både i India og Kenya forteller våre kontakter at Herren virker med og 
velsigner arbeidet. 
 
Kenya: Vi har nylig vært i kontakt med Daniel Masaga og han forteller at de har støtt på uventede 
problemer med det nye toalettet. Hardt fjell gjør at arbeidet blir forsinket og de må benytte dynamitt for 
at hullet skal bli stort nok. Det er jo et risikabelt arbeide å sprenge så nær selve barnehjemmet, så de 
vil ikke ta noen sjanser med hensyn både på barn, arbeidere og bygningene forøvrig. 
 Daniel forteller videre at det er 32 barn, 19 gutter og 13 jenter. Det betyr ingen endring i forhold 
til når vi besøkte Kenya i Januar i år. Alle barna er friske og raske, og gjør det bra på skolen. Når det 
gjelder sosialarbeideren forteller Daniel at hun ikke lenger er på barnehjemmet og at de jobber for å få 
tak i en ny.  
 Vi har tidligere skrevet om behovet for å bygge nytt dusjrom for barna, elektrisk pumpe på 
brønnen, samt montering av vanntank. Foreløpig har vi ikke fått inn noen midler til dette, men vår 
bønn til Herren er at han må se til også dette prosjektet. Hygiene er viktig og vi ønsker å gjøre det 
beste for at barna skal kunne få ta seg en dusj slik som du og jeg kan. En tanke som kom opp nylig 
var å bygge et rom til i dette bygget hvor det kunne være et vaskerom for klær. Husk på dette i dine 
bønner. 

Vi har også vært i kontakt med 
Bonface og han forteller at det nå er 85 
barn på førskolen. For halvannet år siden 
ble mange av barna flyttet til andre skoler i 
området og Bonface satt tilbake med kun 
25 barn. I sin fortvilelse ropte han til 
Herren og han har virkelig fått bønnesvar. 
Hver dag starter de med en kopp velling 
og midt på dagen får de servert lunch. Han 
er utrolig takknemlig for de som er med å 
gi til førskolen. Fortsatt er behovene 
mange med tanke på hjelpemidler, 
uniformer og lærebøker. De ønsker seg 
også sitt eget førskolebygg, men foreløpig 
så får de benytte klasserommene i 
bibelskolen, samt et rom i bygget ved 
siden av menigheten.  
 Vi skrev i forrige brev at det kostet ca 60 kroner måneden å hjelpe et barn slik at det fikk gå på 
førskolen. Det dekker da skolegang, frokost og lunch hver dag. En fantastisk mulighet for å gi et barn 
en bedre fremtid. Dersom du eller noen du kjenner kunne tenke dere å ta ansvar for ett eller flere 
førskolebarn, kan dere kontakte oss eller sende en innbetaling merket «Førskolebarn Kenya». 

Daniel forteller om en fantastisk møtekampanje i Kisumu nylig. Mange ble frelst, løst og 
helbredet fra sine plager og sykdommer. Han forteller videre at de nå også har en forsamling i Kisumu 
by. Det er en av sønnene til John (Daniels yngre bror) som har ansvaret for denne menigheten. Daniel 
brenner for å nå nye mennesker med evangeliet og reiser ut så sant han har anledning. Den 17. 
november fyller han 79 år, men for Daniel er alderen ingen hindring. Brannen i hjertet er like herlig 
som før og han må bare ut for å forkynne evangeliet. For evangelistene er det også en inspirasjon å 
se Daniel, og mange reiser med når det er møtekampanjer på ulike steder. Daniel er utrolig 
takknemlig for forbønn og de som gir av sine midler slik at evangelistene kan virke med evangeliet.   
 



 
  
 

India: På telefon fra Chenna forteller 
Rebecca at barna er kjempeglade for 
den fine nye bussen. Den fungerer 
utmerket og er til stor hjelp og ikke 
minst glede både for liten og stor. 
Hun forteller også at myndighetene 
stadig er på kontroll for å sjekke at 
alt er i orden. Hun forteller at de er 
veldig opptatt av at barna skal ha 
variert kosthold, slik at de nå må 
bytte ut risen til frokost med noe 
annet. Dette er jo egentlig småpirk, 
men de vil at alt skal være i orden før 
de får de nye godkjenningspapirene 
fra myndighetene. Rebecca forteller at myndighetene er veldig fornøyd med de utbedringer som er 
gjort og at barnehjemmet nå virkelig har løftet seg mange hakk, og er noe som blir lagt merke til. Det 
er jo hyggelig både for oss i IRR Mission og ikke minst Rebecca og alle arbeiderene som står på og 
gjør en fantastisk jobb. Både barn og arbeidere trives og det er fortsatt 19 jenter og 23 gutter på 
hjemmet. Vi har en øvre maksgrense på 50 barn slik at vi da har mulighet for å kunne ta inn noen flere 
i januar måned. 

Stephen har også vært med på barnehjemmet ifm. kontroll fra myndighetene. I tillegg er han 
mye ute og reiser for å ha seminarer. Hver søndag morgen er han imidlertid på plass hjemme i 
menigheten i Chennai. De opplever at stadig nye mennesker kommer til møtene og at menigheten 
vokser. De er begge takknemlige for den støtte og forbønn de får fra vennene i IRR Mission. 

Hos Nelson i Tambaram står de på for å vinne menneskene i nærområdet. Det arrangeres 
både barnemøter, ungdomsmøter og ulike samlinger for hele familien. De opplever en fin tid og 
Nelson og hans kone Thara er takknemlige for den støtte og hjelp de mottar. Han trekker også frem 
arbeidet i Cuddalore. Her får både barn, og hele famlien hjelp og det har etterhvert også vokst frem en 
fin menighet på stedet. 
 
Vi vil også minne om at grensen for gaver i forhold til skattefradrag i år har økt til 16800 kr. For at du 
skal kunne benytte deg av denne muligheten må vi be deg om å ta kontakt med oss på telefon, brev 
eller epost da vi trenger ditt personnummer. Har du benyttet ordningen tidligere vil den automatisk 
videreføres.  
 
”For Gud er ingenting umulig!” 
Mange ganger ser vi bare problemer og alt er vanskelig og håpløst. Slik var det også ved flere 
anledninger for disiplene. Når disiplene ikke så noen løsning kom Jesus med disse befriende ordene 
”for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig”. Vårt håp og vår trøst det står til Herren, og 
han er den som baner veien for oss. Hver dag står vi overfor en mengde valg og det er opptil oss å ta 
de riktige valgene. Da er det viktig å søke Jesus og se hva Guds ord sier. ”Ingenting er umulig for 
Gud”. Gjennom misjonsarbeidet har vi gang på gang sett Guds utrakte arm på en mektig måte. Det 
umulige er mulig fordi Herren virker med. Jesus har all makt i himmel og på jord. 
 Det er en enorm glede å få være med i dette arbeidet, og vi håper at du gjennom disse 
nyhetsbrevene skal se verdien av at du er med og gir til dette arbeidet. Vi lever i en spennende tid, og 
våre hjerter er fylt av takknemlighet for det som Herren gjør. Igjen takk for dine forbønner og for din 
gave til misjonen. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


