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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.07.15 
 
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: Vi har mottatt flere bilder og informasjon fra Giribe. 
Enken som vi har skrevet om tidligere har fått nytt hus og 
gleden var stor. Vi besøkte henne på vår misjonsreise ifjor 
sammen med bl.a. Pawel Richter fra Polen. Det å få se 
hvordan menneskene faktisk lever og bor er noe som alltid 
rører ved våre hjerter. Vi kan legge oss i en god og varm 
seng, mens disse våre nådesøsken må stå oppreist langs 
veggen når regnet strømmer ned. En strøm av 
takknemlighet fra enkas hjerte, ikke bare henne, men også 
alle de barnebarna som hun har ansvar for. På bildene her 
ser du både den gamle falleferdige hytta og den nye med blikktak. På veggene utvendig skal de nå 
også pusse med en slags jord/sement blanding. En stor takk til vennene i Polen som har vært med 
å hjelpe denne enka. 

For de av våre lesere som følger med på vår Facebook side, la vi for en tid ut en liten 
videofilm fra dåpsmøte i Namba Kodero. Det var flere forsamlinger som var samlet denne 
søndagen. Vi skrev i forrige brev at 50 mennesker hadde meldt seg til dåp denne søndagen. Da 
søndagen kom samlet det seg en stor skare og mange flere meldte seg til dåp. I rapporten fra 
dette møte skriver Robert Masaga: 

 En stor skare fulgte med til dåpsmøte hvor 123 mennesker ble døpt. To katolikker overgav 
sine liv til Jesus. Hvor stort dette navnet Jesus er. Jesu navn, Guds levende sønn. En stor skare 
fulgte med fra dåpsmøte tilbake til forsamlingen. Daniel Masaga, David Ojwango, Andrew, 
Dominic, Joseph og flere andre evangelister leden an. Gud arbeider fortsatt og mange søker 
frelse. Lokalet i Namba Kodero var for lite denne søndagen så det var reist et møtetelt på plassen 
utenfor lokalet. Hvilket fantastisk arbeide. Takk til alle som er med i dette arbeidet og må Guds 
miskunnhet hvile over dem. Senere i uken reiser vi ut på en ny kampanje, så vær med å husk på 
oss i deres bønner. 
Jeg må også nevne en kvinne i forsamlingen Kogaja i 
Tanzania. Nylig kom hun med en helt ny talerstol i pleksiglass. 
Du ser henne på bildet her sammen med Daniel Masaga. 
 
Kogaja var en av forsamlingene som Joseph Mikami var med å 
bygge opp. Ved flere anledninger har vi besøkt dette stedet og 
det er fantastisk å se den fremgangen som evangeliet har. 

På barnehjemmet står det bra til med både arbeidere 
og barn. Som alle andre barn er de opptatt av å leke, og nå 
som det snart er stevne i Ogada kommer det også mange tilreisende. For barna er dette 
spennende og morsomt. Noen av barna benytter også ferietiden til å besøke slekt og venner.  
 



 
  
 

Evangelistene med Daniel Masaga i spissen jobber nå for fullt med forberedelser til årets stevne 
som avholdes i tiden 13-16 august. Da kommer både store og små langveisfra for å være med på 
møtene disse dagene. Store telt slås opp og de tilreisende sover da under teltduken eller ute under 
åpen himmel. De må også ha med seg en del mat til disse dagene. La oss huske på møtene i våre 
bønner. 

 
India: Rebecca forteller at alt står bra til på barnehjemmet. Fortsatt er det ledige plasser, noe som 
gjør at vi kan ta imot nye barn som har behov i tiden fremover. Den værste hetebølgen har nå gitt 
seg og temperaturene er nå litt mere normale. Barna er glade over å få være tilbake og gleder seg 
med skolegang, lek og morro sammen. Arbeiderene sørger for at alle munner mettes og at barna 
har det bra på alle måter. Vaktmesteren, Durai, sørger 
også for at alt er i orden med bygninger og området 
forøvrig på barnehjemmet.  
 Når det gjelder møtevirksomheten i OpenDoor 
er det full aktivitet. Stephen reiser mye og har 
seminarer og møter i de ulike OpenDoor 
forsamlingene. På bildet her ser du Stephen sammen 
med sin svigersønn Michael og hans datter Annie. 
Dette er fra innvielsen av en ny forsamling i Dindugal 
området der Michael og Annie bor.  

 Vi tar også 
med et par bilder fra 

barnebibelskolen 
som ble arrangert i 
forsamlingen til 
Stephen nå i mai 
måned. Du ser 
Christina som 
underviser og ivrige 
barn som følger 
med. 
  Mange er 
med å støtter 
arbeidet på 

barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er stadig behov for flere som kan være med å ta 
ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i måneden kan du være med å hjelpe et av 
disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 
kroner i måneden kan du være med å gi et barn skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på 
førskolen i Giribe. Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no 
eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din gave direkte til vårt kontonummer som du finner 
øverst på misjonsbrevet.    
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med om, ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i 
sine liv. Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. 
Vår bønn er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus 
og bli en sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. På mange måter har Herren 
velsignet oss, så la oss da også være med å gi noe tilbake til de som så sårt trenger vår hjelp. 

Vi ønsker å takke deg for at du står med oss med dine midler og forbønner i dette arbeidet. 
Gud velsigne deg. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


