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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.04.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. I måneden som har gått har vi 
vært i kontakt med våre kontakter på misjonsmarken, både i India og i Kenya. De forteller oss om et 
arbeide som stadig vokser og sjeler som vinnes for himmelen. 
 
Kenya: Først i brevet denne gangen vil vi orientere om situasjonen på førskolen i Ogada. Under vår 
reise i januar/februar fikk vi flere dager sammen med barna på førskolen. I samtale med Bonface 
fortalte han at det var en meget vanskelig situasjon for et års tid siden. Mange av barna begynte på 
den vanlige skolen og flere av de små flyttet også over til andre førskoler. Bonface kjente fortvilelsen i 
sitt hjerte, men samtidig visste han at Gud hadde kalt ham til denne gjerningen. Han gikk inn i bønn til 
Herren og opplevde et fantastisk bønnesvar. En etter en kom det nye barn til skolen og under vårt 
besøk var det sytti barn fordelt på tre klasser. Nå et par måneder senere er det åtti barn på førskolen. 
Bonface fikk oppleve et fantastisk bønnesvar og en bekreftelse på at Herren er med i den tjeneste han 
gjør for disse barna. 
Med så mange barn 
har behovet for 
uniformer, 
skolemidler og ikke 
minst mat blitt større.  
 Det er ikke 
bare på skolen 
Bonface står på, men 
også i møtene. Etter 
at hans far Joseph 
Mikami døde, har han 
tatt på seg ansvar for 
en av forsamlingene 
nede ved Viktoria-
sjøen. Hver søndag 
står han tidlig opp for 
å reise ned og virke 
med evangeliet. På torsdager har han ansvar for et av husmøtene i Ogada, så det blir ikke så mye tid 
til hvile for Bonface. 
 På alle områder opplever han at Herren virker med, og han ber oss også om å huske på det 
arbeidet som han står i. Vi vet at som eldste sønn har han også et ansvar for fremtiden til alle sine 
søsken i tillegg til sin egen familie. Som sin far så er også Bonface en fantastisk sanger og han når inn 
til mange hjerter med sin sang.  
 
På barnehjemmet er nå det meste av innkjøpene gjort og arbeidet med å utbedre feil og mangler er 
godt i gang. Vi har ennå ikke fått noen bilder av dette, men vil ta de med i misjonsbrevet så snart vi 
har fått de oversendt fra Kenya. Med 32 barn på hjemmet er det nå også behov for flere faddere til å 
ta ansvar for disse barna. På samme måte som Herrens velsignelse er med Bonface i hans arbeide, 
er vi også viss på at Herren ser til disse barna og minner mennesker om å ta ansvar. La oss stå 
sammen i bønn slik at det kommer inn nok midler både til barnehjemmet og til alle de andre 
prosjektene som vi har ansvar for.  
  
India: Først må vi få nevne at Stephen og Rebecca nylig har fått et barnebarn til. Bertha som har 
ansvaret for regnskapet på barnehjemmet i Trivellore har nylig fått en sønn. Både Bertha og hennes 



 
  
 

mann Israel er jevnlig på barnehjemmet for å hjelpe til. Under restaureringen som har pågått det siste 
året har Israel ved flere anledninger besøkt Trivellore for å følge opp arbeidene.  
 I forbindelse med at datteren til Nelson nylig giftet seg besøkte Ann Kristin Iversen India og  
barnehjemmet i Trivellore. Hun forteller om noen fantastiske dager sammen med barn og arbeidere. 
Det var virkelig en stor glede å få møte barna igjen, og ikke minst treffe de nye. Barna er enormt 
kontatksøkende, så det manglet ikke på varme klemmer og barn som vil ha et fang å sitte på. Mye lek 
og morro, men også trøst og varme ord.  
 Både utvendig 
og innvendig har store 
deler av barnehjemmet 
det siste året blitt 
pusset opp. Nå står 
sovesalene til guttene 
og jentene for tur. De 
trenger noen strøk med 
maling både på vegger, 
tak og gulv. Snart er 
det eksamenstid før de 
i slutten av måneden 
får ferie og kan reise 
hjem til familie og slekt. 
På barnehjemmet lever 
de i trygge rammer, får 
gå på skole, samt at de 
har bibelundervisning, sang og er med på møte hver søndag. Når de nå snart skal besøke familie og 
slekt, la oss huske på å be for disse barna. Ofte hører vi om hvordan barn forteller frimodig om Jesus 
til sin familie og får de med på møter. Der får de høre forkynnelse og ta imot Jesus som sin personlige 
Frelser. Slik vokser menighetene og barna får være med å lede sin familie til Jesus. 
 Når det gjelder OpenDoor forteller Stephen om en fin tid i menigheten. Han er mye på reise i 
forbindelse med seminarer og besøk i alle de forsamlinger som står med ham i Opendoor. Både han, 
Rebecca, barna og svigersønnene står med i virksomheten og virker med evangeliet.  
 Hos Nelson Varghese i Tambaram opplever de også en fin tid. Julie har akkurat giftet seg og 
flyttet til Bangalore. Møtene er godt besøkt og de planlegger nå bibelskole for barn når de om noen 
uker får sommerferie. Dette er meget populært og mange barn kommer for å høre om Jesus gjennom 
sang og bibelundervisning. Også hos Stephen og Rebecca legger de planer for sommeren og 
samlinger med barna. Husk på dette i dine forbønner. 
   
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter til 
enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter som vi 
skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og hjelp for 
mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, vidnesbyrd, sang, 
bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 
 


