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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.09.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Det er alltid en glede å formidle 
nyheter fra våre misjonsfelt. Både i India og Kenya forteller våre kontakter at Herren virker med og 
velsigner arbeidet. 
 
Kenya: Årets stevne i 
Ogada samlet flere 
mennesker enn noen gang 
før. Daniel forteller at 
mange tok imot Jesus som 
sin Frelser og mange ble 
satt fri fra sine plager. 
Spesiellt en kvinne som var 
besatt av åndsmakter 
opplevde en total 
forvandling. Hun valgte å si ja til Jesus og ble herlig frelst og løst fra det som hun var bundet av. Det 
var behov av alle slag, både ung og gammel, og alle fikk de oppleve å få møte Jesus til sine behov. Et 
fantastisk stevne og mange sjeler vunnet for himmelen. 
 Når så mange samles er det overnatting både inne og ute. De fyller opp i menighetslokale, 
bibelskolen og alle de bygg som er tilgjengelig. Mange måtte også sove i telt, under enkle 
presenninger og noen også under åpen himmel. Hver forsamling tok ansvar for matlaging for de som 
tilhørte menigheten. Overalt var det små kjøkken hvor de på enkelt og gammeldags vis tilberedte 
måltider. 
 Vi er takknemlige til Herren for slike rapporter og vi vil rette en spesiell takk til deg som er med 
å støtte de innfødte evangelistene. Under stevne står de på som aldri før og er med i forkynnelse, 
sang, forbønn og ikke minst omsorg for sin neste. Det blir ikke så mye søvn under et slikt stevne, så 
det er godt med noen rolige dager i etterkant. 

På barnehjemmet arbeider de for fullt for å få ferdig det nye toalettet. 
Fortsatt gjenstår det en god del og vi venter på bilder fra dette arbeidet. Det 
gamle toalettet var helt fullt og i veldig dårlig forfatning, slik at det var på høy 
tid å få på plass et nytt toalett. Når dette står ferdig er planen at vi skal 
begynne på et nytt vaskerom. Det vil da bli todelt med en avdeling for jenter 
og en for gutter. Før selve vaskerommet settes opp er planen at det skal 
monteres en vanntank i nærheten av brønnen og en elektrisk pumpe som 
skal sørge for å pumpe vann opp i tanken (du ser bildet av en slik vanntank 
her). Da barnehjemmet ligger noe lavere enn selve tanken, vil vi grave ned 
en vannkabel fra tanken og inn i det nye vaskerommet. Høydeforskjellen vil 
sikre trykk på vannet og planen er da å montere enkle dusjer i 
vaskerommet. Alt dette koster selvfølgelig en del penger og et foreløpig 
overslag ligger på rundt femtitusen kroner. Vi har tro til Herren at han ser til dette behovet og ber om 
at han skal sørge for at de nødvendige midler kommer inn.  

Alle barna er nå igjen tilbake på skolen. Nytt skolemateriell er kjøpt inn og ikke minst maismel 
og andre matvarer slik at alle barna kan få både te og et varmt måltid hver dag. Foreløpig har vi ikke 
hatt mulighet for å gjøre noe med pulter til barna. Skolemateriell er tross alt viktigere og må prioriteres. 
Bonface er takknemlig for alle som er med og støtter skolearbeidet. Det er viktig slik at barna kommer 
inn på den offentlig grunnskolen, får seg en utdannelse og senere forhåpentligvis en jobb. 
 
  



 
  
 

India: På telefon fra barnehjemmet i Trivellore forteller Rebecca at de nylig har hatt inspeksjon fra de 
indiske myndighetene. Myndighetene har de senere årene hatt økt fokus på 
barnehjem og hvordan disse drives. Inspeksjonen denne gangen var å se at alt 
var i orden, samt noen nye krav. Vi viste jo fra tidligere at de har nevnt transport 
av de minste barna. Det var derfor gledelig at Rebecca nå kunne fortelle at vi har 
gått til innkjøp av en liten minibuss for å frakte de minste barna til og fra skolen. 
Når du leser dette brevet er minibussen på plass og i full drift. Det var for noen 
uker siden at vi ble forespurt om vi ville kjøpe en 8 seters diesel med lav 
kilometerstand. Tata Venture er bilmerket og det var en 2013 modell som vi fikk til 
i underkant av førti tusen ferdig registrert. Vi viste ikke noe om at myndighetene 
skulle komme så snart for å sjekke nettopp dette, så vi er glade for at Herren la 
denne muligheten i vår vei på en så fantastisk måte. Prisen var også meget bra 
sett i forhold til det indiske prisnivået. Det er Israel, svigersønn til Stephen og 
Rebecca, som ordner alt dette. De har også sendt oss noen bilder av minibussen som vi tar med her. 
 I tillegg til minibussen har vi også anskaffet et renseanlegg for drikkevannet. Det er en 
forholdsvis enkel og rimelig løsning som innebærer at vannet filtreres når det tappes i kranene. Av 
andre saker som vi må gjøre noe med er plasseringen til den lokale menigheten. De holder til i første 
etasje i det store barnehjemsbygget. Lenge har vi hatt et ønske om å bygge nytt lokale på nabotomta 
og dette er noe vi nå må arbeide med i tiden fremover. Vi skal i løpet av høsten ha nærmere samtale 
med Stephen om dette.  
 På barnehjemmet står det bra til med både arbeidere og barn. Det er nå 21 jenter og 20 gutter, 
noe som gjør at arbeiderene for tid til å ta seg av det enkelte barn. Rebecca forteller at det er glade og 
fornøyde barn, og at det er ro og harmoni på hjemmet. Husk på både Rebecca, arbeiderene og barna 
i dine bønner og takk for at du er med og gjør for disse små. 

Stephen Devakumar er mye på reise og arbeider hardt med seminarer. Han forteller at mange 
kommer til seminarene og at flere søker til møtene i OpenDoor forsamlingene. Det er et stadig 
voksende behov for å bygge flere menighetsbygg forteller Stephen. Han står på mere enn noen gang 
og gleder seg over å se at virksomheten stadig vokser. 

 
Vi har også nylig hatt besøk av Nelson Varghese og hans kone 
Thara. De er på reise i Norge og Danmark og har også besøkt oss 
her i Fredrikstad. De forteller begge at arbeidet går bra både i 
hjemmemenigheten i Tambaram og arbeidet som drives i Cuddalore. 
Behovet for midler er stadig økende og vi har den tillit til Herren at 
han ser og kjenner til alt dette. Husk på våre nådesøsken i dine 
bønner. 

 
Misjon – kan det være nødvendig?  
Mange tenker at det ikke nytter å hjelpe, men bruker heller sine midler på andre ting. Velsignelsen og 
gleden blir kortvarig, men dersom man ofrer noe for andre vil man kjenne Guds rike velsignelse på en 
helt spesiell måte. Du kan hjelpe et barn, en evangelist, støtte kampanje og mye mere. Vi kjenner en 
underbar velsignelse over å kunne være med, og ønsker at også du skal ta del i denne rike 
velsignelsen 

Vår store satsning på misjonen det siste året gjør at vi nå trenger midler. Ditt misjonsoffer vil 
derfor være til store glede og velsignelse.Takk for at du står med oss i dette arbeidet, og vær fortsatt 
med i bønn for våre misjonsfelt og det arbeid som drives. Du finner også brevet på våre nettsider, 
www.irr.no. Må Gud rikelig velsigne deg. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 
 


