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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.08.16 
 
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: Robert forteller at de nå er travelt opptatt med å forberede årets konferanse som vil 
avholdes august måned. De venter at årets stevne vil samle flere mennesker enn noen gang 
tidligere. Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. Også i år vil det komme 
besøk helt fra Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager for å komme til disse 
møtene. La oss huske på denne konferansen i våre bønner. 
 På barnehjemmet trives både barn og arbeidere. Alt står bra til og barna er glade over å få 
noen dager fri fra skolen. Det blir tid til lek og ikke minst være med på stevne i Ogada. Her er alle 
barna med og de får også møte nye barn som kommer til møtene. 
 Om ikke mange ukene så starter skolene opp igjen etter sommerferien. Barna skal ha nye 
klær, skoleavgifter skal betales og det blir samtaler med skolene. I mange år har Daniel deltatt på 
foreldremøter på skolen for å tale barnas sak. Kontakten mellom hjem og skole er viktig for barna 
og jobben Daniel her har gjort har hjulpet mange barn.  
 Midler til både barnehjem, førskole og evangelister sendes jevnlig ut. Vekslingskursen har 
på grunn av den svake norske kronen stadig blitt dårligere. Dette gjør at vi ikke lenger får like mye 
for de samme pengene. Vi ønsker å nevne dette i misjonsbrevet slik at du kan få være med å be 
om at Herren velsigner de midler som kommer inn på en slik måte at det blir til hjelp for mange.  
 I forrige brev skrev vi om at John, Daniels yngre bror, måtte fjerne det ene øye. Vi har vært 
i kontakt med hans datter som har tatt seg godt av sin far under hans sykeopphold i Nairobi. For å 
gjøre hverdagen lettere for John, har vi nå sendt ut midler slik at han kan få murt opp et nytt og 
bedre vaskerom. I dag har det stort sett vært noen plater, men nå vil vi mure opp et permanent 
rom. John ble veldig glad da han hørte dette og det er hans datter Mary Roose som skal hjelpe 
ham med dette. Så fort vi får bilder vil vi ta de med her i misjonsbrevet. 

Vi ønsker også i dette brevet å trekke frem behovet for å hjelpe evangelistene og deres 
familier på best mulig måte. Mange familier arbeider hardt for å få nok mat til hele familien. Tidlig 
på morgenen, gjerne før soloppgang, kan vi møte evangelistene i fullt arbeid på jordene med å 
pløye. De må benytte tiden før solen blir for varm og oksene trenger hvile til å snu jorda. Når dette 
arbeidet er ferdig er det gjerne damene som trår til med hakke før de sår eller planter. Det er et 
hardt og nødvendig arbeide for at alle munner skal bli mette og 
familien ha en mulighet til å overleve. Noe av det de dyrker blir 
også solgt slik at de kan betale skoleavgiften for sine barn. Når 
uværet kommer slik vi skrev om i forrige brev, blir sitasjonen 
raskt meget vanskelig. De er helt avhengige av gode avlinger for 
å klare seg og resultatet kan bli at barna kanskje ikke får  gå på 
skole. For oss er dette nesten utenkelig, men for disse våre 
nådesøsken er det hverdagen. 
 Når vi nå ser på mulighetene for å kunne hjelpe 
evangelistene på en litt annerledes måte, er det nettopp med 
tanke på at det skal være en bedre hjelp for hele familien. 
Dersom de kan ha noen frukttrær, trær, kanskje noen høner, 
sauer, geiter eller andre dyr som kan hjelpe vil det kunne gi en 
bedre hjelp over tid. Målet er at evangelistene skal kunne bruke 
mesteparten av sin tid til å virke med evangeliet og at familien 
også skal ha det bra.  

Bonface virker ivrig med evangeliet ved siden av jobben 
på førskolen. Hver søndag reiser han til sin forsamling nede ved 
Viktoriasjøen. Her ser du han forkynner evangeliet. La oss 
huske på ham i våre bønner. 
 



 
  
 

India:  Stephen Devakumar har også en travel tid med mye reising. Nesten hver eneste uke er det 
pastorseminarer, samt at han også følger opp arbeidet med bygging av nye forsamlingsbygg. Når 
et menighetsbygg skal settes opp kommer både kvinner og menn for å være med. Ivrig arbeider de 
på muren og gleder seg over å få være med å reise et hus til Herrens ære. Stephen ber oss huske 
på dette arbeidet i våre bønner. Vi her i IRR Mission ønsker også å satse på menighetsbygg i India 
og kjenner du at du vil være med på dette så merk din  gave med «menighetsbygg India».  

 
Sammen med Rebecca har han også vært på barnehjemmet for å 
følge opp arbeidet der. Rebecca forteller at myndighetene har bestemt at det kun skal tas inn barn 
fra staten Tamil Nadu. Tidligere har vi også hatt barn fra andre stater, men slik blir det ikke i år. 
Foreløpig er det kun seksten barn på barnehjemmet, syv jenter og ni gutter. Det kommer stadig 
flere barn, så Rebecca regner med at dette antallet vil øke en del i tiden som ligger foran  
Fortsatt venter vi på de offisielle godkjenningspapirene og Rebecca forteller oss at vi kan snart 
forvente at dette er i orden. Det vil gi oss en godkjennelse for fem nye år, noe som gjør at det blir 
enklere å legge planer.  
 Behovet for flere evangelister er stort og IRR Mission underholder i dag 29 evangelister 
gjennom OpenDoor. Det er omtrent like mange som ikke har støtte. Ved siden av å hjelpe 
evangelistene er det behov for å bygge flere forsamlingsbygg. Ofte starter de møter på et hustak 
eller leier et enkelt lokale for sine møter. På bilde her ser du arbeidere i full sving med å bygge et 
nytt menighetsbygg. 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. Kontakt oss gjerne 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.    
 
Rekk ut en hånd! 
Det er alltid en velsignelse å få være med å hjelpe andre. Behovene på misjonsmarken er alltid 
store, både i India og i Kenya. Arbeidet med barnehjemmene, både i India og Kenya pågår for fullt 
og vi er takknemlige for alle som vil være med å rekke ut en hjelpende hånd.  

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 


