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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.09.16 
 
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: Daniel Masaga forteller at årets stevne i Ogada samlet mange mennesker og mange tok 
imot Jesus. I august hvert år samles alle menighetene til stevne i Ogada. Da kommer de gående, 
med sykkel eller matatu. Daniel forteller at det kom så mange til årets kampanje at plassen var i 
minste laget. I de kommende månedene planlegger Daniel flere møtekampanjer, og han forteller 
ivrig om det kall som Herren har nedlagt i hans hjerte. Han brenner for dette og arbeider mer enn 
noen gang med å vinne sjeler for himmelen. Det er gripende å høre hva som skjer og vi har også 
fått tilgang på noen fantastiske bilder fra møtene. Vi er takknemlige til Herren for hva han gjør og 
stå fortsatt med oss i bønn for at 
evangeliet skal nå ut til enda flere. 

På barnehjemmet står det bra til 
med både arbeidere og barna. Bygninger 
og inventar slites, og det er på tide å 
gjøre en del reperasjoner og utskiftninger. 
Senger, bord, stoler, madrasser, 
kjøkkenutstyr må fornyes. Videre må det 
kjøpes inn nye klær og skotøy til alle 
barna. Tørken som vi nevnte i forrige brev 
rammer også Giribe meget hardt. 
Avlingene er fullstendig tørket bort og de 
venter på regn. Dette fører til at det blir 
vanskeligere og ikke minst dyrere å få tak 
i de nødvendige matvarene. La oss huske 
på barna både i våre bønner og med våre 
midler.  
 



 
  
 

John, Daniels yngre bror, måtte fjerne det ene øye. Gjennom 
kontakten vi har med hans datter, som bor i Nairobi, fikk vi 
informasjon om hans sykeopphold. Det ble samlet inn midler og 
arbeidet med å bygge et nytt dusj- og vaskerom er nå godt i gang. 
Mary Roose (som hans datter heter) hjelper han med å 
administrere dette. I skrivende stund er John tilbake i Nairobi for 
kontroll på sykehuset. Legene vil vurdere om de skal operere det 
gjenværende øye slik at han muligens kan få synet tilbake. Hun 
har nylig også sendt oss dette bildet fra arbeidet med dusj- og 
vaskerommet. 
 
India:  Stephen Devakumar er som vanlig 
ute og har pastorseminarer rundt om i 
Tamil Nadu. Han benytter også tiden til å 
besøke de mange forsamlingene som 
står med ham i arbeidet tilkyttet  
OpenDoor. De opplever en rik tid og 
mange søker til møtene. Som vi skrev i 
forrige misjonsbrev ønsker vi her i IRR 
Mission å satse på menighetsbygg i 
India. Kjenner du at du vil være med på 
dette så merk din  gave med teksten 
«menighetsbygg India».  

Sammen med Rebecca har han 
også denne måneden vært på 
barnehjemmet for å følge opp arbeidet 
der. Det pålagte vedlikeholdsarbeidet 
pågår for fullt og vi håper å få noen bilder 
fra dette i neste brev. Fortsatt venter vi på de offisielle godkjenningspapirene fra myndighetene. 
Dette er papirer som vil gi oss godkjenning for å drive barnehjem de neste fem årene. Vi ber om at 
dette skal gå i orden så snart som mulig, noe som vil gjøre det enklere å legge planer.  

Vi ønsker i dette brevet å trekke frem behovet for å bygge flere forsamlingsbygg i India. 
Behovet for forsamlingsbygg er stort og mange leier lokalet mens de venter på muligheten for å få 
sitt eget. Ofte starter de møter på et hustak eller leier et enkelt lokale for sine møter.  

 Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er 
stadig behov for flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i 
måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du 
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et barn 
skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. Kontakt oss gjerne på telefon 
41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din 
gave direkte til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.    
 
Evangeliet – en Guds kraft til frelse! 
I Rom. 1,16 kan du lese om at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Til tross for at mange gjør alt 
de kan for å slukke den ild som brenner på Herrens alter, så virker Guds ord enn i dag. Sjeler 
frelser, lar seg døpe og vi opplever tegn og mirakler på mange måter. Guds kraft er den samme og 
vi takker Herren for hva han gjør der ute på misjonsmarken. La oss ikke glemme at han er den 
samme her hjemme i det kalde nord også. Herren kan frelse og utfri mennesker enn i dag. La oss 
være med!  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til 
misjonens sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


