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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.03.13 
 
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: Budskapet om at vår kjære bror Joseph Mikami reiste hjem til 
Herren ble mottatt med sorg i våre hjerter. På telefon fra Giribe forteller 
Daniel Masaga at Joseph var en høyt aktet mann og elsket av mange og 
de ventet derfor mange til selve begravelsen. Slik tradisjonen er samles 
de dagen før selve begravelsen og hele kvelden og natten har de møter 
hvor evangeliet blir forkynt. Mange søkte frem til forbønn i nattmøtet og 
fikk oppleve et møte med Jesus. Totalt annerledes enn hva vi er vant til, 
men her benyttes alle anledninger til å nå mennesker med evangeliet. 
 Lørdag var selve begravelsesdagen og da samlet det seg flere 
tusen mennesker. Mange skulle komme med hilsninger og minneord om 
Joseph. Flere ledere fra andre forsamlinger var også tilstede, og mange 
fine ord ble sagt om Joseph. Vi i IRR Mission sendt også kondolansehilsninger fra  
nådesøsken både i Norge, Sverige, Danmark, Polen, England og India. Vi tar med et bilde her fra 
dagen før selve begravelsen og du kan se at det er en enorm folkeskare som var tilstede da kisten 
kom fra Migori.  
 Vi skrev i forrige brev at Joseph etterlater seg en stor familie. Dersom du ønsker å hjelpe 
familien til Joseph kan du sende din hjelp til IRR Mission sin bankkonto 1000.11.79913 og merke den 
med "Hjelp Josephs familie". 
 
På førskolen er de nye lærerene på plass 
slik vi skrev i forrige brev. Det er Bonface, 
Gaudence, Milka og Bernard. Vi er 
takknemlige for alle som har anledning til å 
hjelpe oss med dette og har du anledning 
til å ta ansvar for en av lærerene, så ta 
kontakt med oss på telefon eller epost. 
 
Vi har i flere misjonsbrev nevnt behovet for å hjelpe til med å bygge nye menighetsbygg. Da Ingrid 
Kristiansen reiste hjem til Jesus ifjor var det en ønske om at den gaven som ble samlet inn under 

begravelsen skulle brukes til et nytt 
menighetsbygg. På vei ned til 
Viktoriasjøen ligger det et sted 
som heter Namba Kodero. Det 
gamle lokalet var i ferd med å rase 
sammen og menigheten hadde 
selv begynt å samle murstein til å 
bygge et nytt lokale. Ved siden av 
å bli benyttet til møter, er det også 
en førskole her. Det var var derfor 
veldig viktig at de så raskt som 
mulig kunne få på plass et nytt 



 
  
 

lokale. Gaven ble sendt og du ser 
her selv resultatet. Daniel, 
brødrene og ikke minst alle i 
menigheten i Namba Kodero 
bringer en stor takk tilbake til de 
som var med å gi denne gaven. Et 
synlig minne etter Ingrid som er 
med å sette spor i mange 
menneskers hjerter. Her får de 
høre evangeliet, barna får 
undervisning og mulighet for å 
komme inn på den offentlige 
skolen.  
 
India: Vi har nylig mottatt rapport fra Stephen Devakumar om at arbeidet 
stadig utvides. Han skriver at de nå holder på med å bygge en ny 

forsamling syd i India. Han har også 
sendt oss noen bilder fra dette 
arbeidet. En av de nye menighetene 
som nå er tilknyttet OpenDoor er 
Alphones Church Ammapet som 
ligger i Thanajavur. Vi ser her 
forstanderen sammen med sin kone 
og to barn stolte utenfor menighetslokalet.  
Stephen forteller at evangelistene arbeider hardt og når stadig nye 
mennesker med evangeliet. Det er insipirerende å høre og vi håper 

at vi senere i år selv skal kunne reise ut for se det arbeidet som drives. 
 Hos Nelson i Tambaram opplever de en fin tid. Han trekker spesiellt frem de unge og deres 
iver etter å vinne nye mennesker for Jesus. Fra Cuddalore forteller han at mange barn samles der 
hver eneste dag og ved siden av leksehjelp er det sang og bibelundervisning. Det er også møte hver 
søndag og flere av disse barna kommer med sine foreldre til møtene og mange tar i mot Jesus. Vi er 
takknemlige for dette og ber om at Herren skal legge enda flere sjeler til menigheten i Cuddalore. 
 På barnehjemmet i Trivellore nærmer det seg snart eksamenstid for alle barna og de jobber 
hardt for å klare dette. For hver dag som går stiger temperaturen og i slutten av neste måned er det 
skikkelig indisk sommer og gradestokken stiger over 40 grader i skyggen. Rebecca forteller at 
arbeiderene gjør en fantastisk jobb med barna. Mange kommer fra en vanskelig bakgrunn og det er da 
trygt og godt å vite at de har det bra på barnehjemmet. Husk på både arbeidere og barn i dine bønner. 
 
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 leser hva som skjer på misjonsmarken, må vi bare takke Jesus for 
hva han gjør. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Jesus er stor og han har i sannhet all 
makt i himmel og på jord. Den hjelp som du og jeg kan får være med å gi, skaper resultater for 
evigheten – det nytter å hjelpe. Takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må 
Herren rikelig velsigne deg og dine.  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


