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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.09.17 
 
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: Det årlige stevne i Ogada samlet tusenvis av mennesker fra Kenya og Tanzania. Daniel, 
Robert og flere brødre forteller om fantastiske møter hvor mange ble frelst, helbredet og utfridd fra 
sine plager. I fire hele dager var de samlet til møte nær sagt dag og natt og Robert forteller om en 
mektig atmosfære som løste mennesker fra djevelens lenker. De bar frem det som hadde bundet 
dem og brant det opp på bålet. Djevelens makt måtte gi tapt og Jesus satte fri. 
 Det har blitt lagt ut mange bilder fra denne konferansen og vi tar med noen av disse her. 
Ofte så taler bilder mere enn mange ord. Neste år håper vi også å få anledning til å være med på 
konferansen. 

 



 
  
 

Alle barna på barnehjemmet, søndagsskolen og førskolen var også med på konferansen. Det er 
sommerferie og både liten og stor gledet seg enormt til disse dagene. Tilreisende fra store deler av 
Kenya og Tanzania er spennende og barna er også med å virker i møtene. Daniel forkynte Ordet 
med ånds og krafts bevis, med en brennende iver etter å nå mennesker med sannhetens 
evangelium. La oss huske på vår kjære bror i våre bønner. Daniel er jo ingen ungdom lenger, men 
han arbeider like hardt nå som han alltid har gjort og med fantastiske resultater for himmelen. 
 
India: Stephen Devakumar og hans 
kone Rebecca er travelt opptatt med å 
planlegge bryllup for deres yngste 
datter Christina. 3. oktober skal hun 
gifte seg og det blir et stort indisk 
bryllup. Da er både familie, menighet, 
evangelister og barna på 
barnehjemmet invitert. Det er jo en 
stor opplevelse, spesielt for barna, å 
få være med å feire bryllup.  
 Selv med et nært forestående 
bryllup er Stephen stadig opptatt med 
pastorseminarer, mens Rebecca 
benytter dagene på barnehjemmet. Vi 
har fått noen fine bilder fra 
barnehjemmet også og tar med noen 
av disse her. Rebecca forteller at alt 
står bra til med både barna og arbeiderene. Det kan vi jo også se på bilde – glade og fornøyde 
barn. 

Cuddalore: Vår første tanke da vi fikk se og høre 
hva som gjøres for barna og deres foreldre på dette 
stedet var at her må vi gjøre mer. La oss kjøpe en 
tomt og bygge et nytt senter hvor enda flere barn 
kan få hjelp og hvor menigheten kan få vokse. 
Herren la noe ned i våre hjerter den kvelden og vår 
bønn er at Herren også må legge dette på hjertet til 
brødre og søstre. 
Vi er viss på at Herren har store planer for dette 
stedet og vi ønsker å være med å gå i hans fotspor. 
Det er klart at det koster å kjøpe en tomt og reise et 
nytt bygg, men her ønsker vi å vandre i tro til Herren 
om at Han som la dette ned i våre hjerter også er 
mektig til å reise de midler som trengs. Vær med 

oss i bønn for Cuddalore. Mere informasjon kommer utover høsten.  
Mange støtter vårt arbeide. For 250 kroner i måneden kan du være med å hjelpe et barn på 

barnehjemmet med mat, klær og skolegang For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et 
barn skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. Kontonummer og 
kontaktinformasjon finner du på toppen av brevet.    
 
Nytter det å hjelpe? 
Jesus sier selv i Mt. 28 disse kjente ord: ”Gå derfor ut ...”. Dette er en befaling til oss om å være 
med å vinne sjeler for himmelen. Når vi hører om hva som skjer ute på misjonsmarken, må vi bare 
takke Jesus for hva han gjør. Sjeler blir frelst og vunnet for himmelen og barna på barnehjemmet 
får høre om Jesus. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Takk for dine gaver og 
forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne deg og dine.  
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


