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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.04.19 
 
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: Evangelistene har siden Daniel Masaga reiste hjem til Herren i 
fjor arbeidet hardt med å nå ut til nye områder med evangeliet. Vi har 
lenge spurt hvem som vil ta over ansvaret etter vår kjære bror, men 
hele tiden har brødrene fortalt at de nå har valgt å stå sammen. Det 
var også noe vi fikk se under begravelsen til Daniel – de stod alle 
samlet, noe vi også har sett i tiden etterpå. I dag, den 5. april fikk vi 
beskjed om at Robert Masaga nå går inn som leder i Gospel 
Comission Fellowship. Evangelistene var samlet i Ogada og det var 
stor glede da dette ble kjent. Robert Masaga startet sin 
forkynnergjerning på sommerstevne i Numedal tilbake i 1999. For de 
av oss som var der husker vi godt at han forkynte om kraften i Jesu 
blod. Dette ble starten på hans tjeneste og da han kom tilbake til 

Kenya samme år fikk han ansvar for en menighet i 
Tanzania. Derfra har hans tjeneste gått videre til 
ulike forsamlinger og nå har han ansvaret for 
menigheten i Migori. Ved siden av dette har han 
også det overordnede ansvar for de mange 
sosiale prosjektene som drives i Giribe.  
Det er et stort ansvar som nå legges på vår brors 
skuldre. Selv om Robert de senere år har stått 
nær sin far i arbeidet og hjulpet til på mange 
måter, er det nå en litt annen situasjon at han nå 
står der alene med hovedansvaret. Vi her i IRR 
Mission ønsker å stå sammen med Robert og den 
tjeneste han nå går inn i. La oss sammen huske 
på ham, familien og de som står med i arbeidet i 
våre bønner. Herren skal gi ham visdom og styrke 

i denne tjenesten. 
Under vårt besøk i Kenya i fjor sommer hadde Alfred Richter med seg midler til et nytt 

menighetsbygg. I Tito, 100 meter fra grensen til Tanzania, er det nå oppført et helt nytt bygg. Det er 
benyttet solide murblokker (ligner på leca-blokker) i selve veggene, og som du ser av bildet her – et 
solid bygg som vil stå i mange år. Fortsatt gjenstår det noe arbeide med pussing, vinduer og dører. Vi i 
IRR Mission ønsker å rette en spesiell takk til våre nådesøsken i Arka for at de har vært med å gi til 
dette bygget.  

Tidligere har vi skrevet om at taket på barnehjemmet må repareres. Da vi nylig mottok bilder 
av dette viser det seg at taket er i mye dårligere forfatning enn først antatt. Blikkplatene på taket er nå 
så dårlige at det har begynt å ruste små hull som fører til at regnvannet kommer inn i bygget. Det er 
nok litt vanskelig å se det på bildet, men det betyr at det må legges nytt tak. Selve treverket er relativt 
bra og trenger kun mindre reparasjoner. Ved å ta bygningene i nærmere øyesyn ser vi at det er 
nødvendig med et fullstendig vedlikehold. Det innebærer at alle skader må repareres, bygningene må 



 
  
 

males både innvendig og 
utvendig, samt nødvendige 
reparasjoner og utskiftninger av 
inventar. Et foreløpig 
prisoverslag for alt dette ligger 
på rundt femtitusen kroner. Husk 
på dette i dine bønner. 
  
India: På barnehjemmet i India 
går arbeidet med reparasjoner 

fremover. De har også hatt en møtekampanje i 
menigheten der og flere hunder samlet seg. Det 
var ikke plass til alle inne, så noen måtte også 
sitte utenfor. Vi er takknemlige for det arbeidet 
som drives i Trivellore og at det bringer frukter 
også i nærområdet. Barna på barnehjemmet 
gleder seg også over å få være med på disse 

møtene og oppleve at Jesus ser til dem. La oss huske på barna i våre bønner. 
Både Stephen og Nelson forteller om at nye mennesker søker til møtene. Det er en glede for oss 

å høre at arbeidet vokser både i OpenDoor, Tambaram og Cuddalore. Cuddalore ligger på våre hjerter 
og vi ber deg om å være med å huske på alle barna der i dine bønner. Vi trenger medarbeidere som 
vil være med både i bønn og med sine midler. Behovene på misjonsmarkene er store, men vi vet at vi 
tjener en Herre som har all makt i sin hånd. Ingen er umulig for Herren og vi tror ham for store mirakler 
i tiden som ligger foran. 
 
”Se markene!” 
Vi har sagt det før, og vi sier det igjen med kanskje enda større styrke. Markene er i sannhet hvite! I 
India opplever de at flere søker til møtene, og at vekkelsen bryter frem. I Kenya brenner ilden som 
aldri før, og mange sjeler vinnes for himmelen. Det er en enorm glede å få være med å se dette, 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 


