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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.04.13 
 
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: På telefon fra Giribe forteller Daniel at evangelistene virker med iver og glød. Savnet etter 
Joseph Mikami er selvsagt der både for hans kone, barn og ikke minst evangelistene. Han var en høyt 
aktet bror og mange så opp til ham og den tjeneste som han hadde i Guds rike. 
Ansvaret for familien hviler nå på Katarina og ikke minst hans eldste sønn 
Bonface Mikami. I en telefonsamtale med Bonface forteller han om en av de siste 
samtalene han hadde med sin far. Joseph forstod at det gikk mot slutten og la 
ansvaret over på sin eldste sønn. Det var gripende å høre hvordan han formidlet 
dette og den ydmykhet som Bonface viste overfor sin far. Han forteller at dette er 
et ansvar han bare må ta selv om det ikke er enkelt. Igjen vil vi derfor appellere til 
deg om å rekke ut en hjelpende hånd til denne familien. Det er så utrolig mange 
munner å mette, men alle kan vi være med å hjelpe med de mulighetene som 
Herren har gitt oss. 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 barnehjemmet ble det i fjor plantet en god del frukttrær. Daniel kjøpte også noen geiter og 
satte opp et lite husly for disse. Noen høner ble også kjøpt inn. Alt dette er til stor hjelp for 
barnehjemmet og et godt tilskudd til måltidene på barnehjemmet. Tidligere i år ble det også sendt ut 
midler slik at de kunne legge inn strøm på barnehjemmet. Dette gjør at de nå kan ha mere stabilt lys 
på kveldene slik at barna også kan jobbe med skolearbeid selv om det er mørkt ute. Både barn og 
arbeidere er raske og friske og vi har hilsninger til dere alle.  
 
India: Når det gjelder arbeidet i India, har vi mye nytt i dette brevet. Under påsken har Erik Wold og 
Tor Heitmann vært på reise i India. For Tor var det første misjonsreise til India og han var spent på 
hva som ville møte ham der. De hadde fått med seg en del midler som skulle benyttes for å dekke inn 

kostnadene ved bl.a. seminarer. 
Stephen Devakumar hadde satt opp en 
plan med seminarer og møter på mange 
forskjellige steder. Først gikk reisen 
sydover med 
nattoget til 
Madurai. Her var 
det både seminarer 

og vekkelsesmøter. På seminaret i Madurai deltok litt i overkant av 80 pastorer 
med påfølgende bespisning. På bildet her ser du pastorene som ivrig lytter og 
gjør notater fra undervisningen.  
 Etter seminaret ble det også tid til å se litt severdigheter og Madurai er 
kjent for sine mange hindutempler. På bildet her ser du Tor med et av disse 
templene i bakgrunn. Selv om hinduismen står meget sterkt i Madurai opplever 
menighetene stor fremgang. Mange søker til møtene og de opplever at Herren 
virker med. Erik og Tor opplevde noen fantastiske møter i Madurai og vi skal ta 
med litt av det som Erik skriver om nettopp dette:  



 
  
 

Det går stort sett i ett for tiden. Søndag preket jeg i to forskjellige menigheter og det gjorde jeg også 
på mandag. Mandag kveld ble meget spesiell. Jeg besøkte en liten menighet med få ressurser, men 
hvilken kveld det ble. De hadde lite sangkrefter, pastoren sang og priste Gud uten andre 
musikkinstrumenter enn en tromme og noen pinner og en tamburin i salen. Jeg hadde med gitaren, 

men ofte lyder det best å synge helt uten instrumenter i disse lokalene med 
blikktak, så det ble litt av hvert. Når jeg tenker på hvordan vi diskuterer 
musikk, stil, rytmer og tonearter hjemme så blir jeg nesten flau. Her priser 
de Gud med det de har uten å klage. Det er sjeldent jeg kjenner Guds 
nærvær så sterkt som jeg gjorde i kveld. Dette ble en spesiell kveld. Jeg ba 
for alle tilstede og vi hadde et 
herlig møte. Må virkelig si det 

er mange flotte menigheter i India og dette var en liten 
fin menighet med masse kjærlighet. Pastoren har også 
et meget godt vitnesbyrd. Det er derfor et stort 
privilegium for en nordmann med bakgrunn i små norske 
menigheter å undervise disse. Tilbakemeldingene er så 

positive. Alle er så hyggelige mot meg og 
jeg får mange nye venner. 
Vi kan heller ikke utelate å ta med at Stephen og Rebecca nå har blitt besteforeldre. 
Deres eldste datter Annie fikk nylig ei lita 
jente og de er tydelig stolte. 
 
På barnehjemmet i Trivellore er 

oppussingsarbeidet ferdig og det var et praktsyn som 
møtte Erik og Tor da de tok turen ut dit. Veien forbi 
barnehjemmet var også ny og mye bedre enn før.  

Med seg i koffertene hadde Tor og 
Erik en masse bamser som de 
skulle overrekke alle barna. Det var 
virkelig en feststund for barna og det 
ble delt ut både bamser, søtsaker og 
ikke minst mange klemmer til de 42 
barna. Barna elsker nærkontakt og 

her er det klemmer både til store og små. Det var et veldig hyggelig besøk på barnehjemmet og 
atmosfæren og stemningen på barnehjemmet var god. Som vi har skrevet i tidligere brev har vi den 
senere tiden jobbet hardt for å få på plass flere arbeidere, og vi ser at dette nå har lykkes. Vi har nå 
kapasitet til flere barn og målet er å øke dette i takt med antall arbeidere. En stor takk til Rebecca og 
alle hennes medarbeider på barnehjemmet for det arbeidet som gjøres. Mere fra turen til Tor og Erik 
kommer i neste misjonsbrev for mai måned.  
 
Din hjelp er viktig! 
Jesus gav oss et budskap om å hjelpe mennesker både åndelig og timelig. Når vi ser smilet fra barna 
på barnehjemmet er det som om våre hjerter smelter fullstendig. Hvilken glede og takknemlighet de 
viser! Det er utrolig stort og det er nettopp din hjelp som gjør det mulig at vi kan drive dette arbeidet. 
Uten din hjelp ville smilet uteblitt – 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 


