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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.11.17 
 
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: Alt står bra til med barn og 
arbeidere på barnehjemmet. Robert 
forteller at barna nå gleder seg til jul. Noen 
av barna reiser hjem til slektninger, men de 
fleste blir igjen på barnehjemmet og feirer 
jul der. Selv om det ikke er så mye pakker 
så gleder de seg og håper å få god 
julemat. Det skal de få og ekstra penger til 
dette vil bli sendt ut i løpet av måneden.  
 Det er fint å kunne være med å 
glede barna med litt ekstra god mat, brus 
og kanskje litt godteri også. De forlanger 
ingenting, men gleder seg så utrolig mye 

over det lille de får. Det er helt annerledes enn 
hva barn er vant med i Norge (og Vesten). En 
liten gave eller et godt måltid mat kan forandre 
hele deres hverdag. 
 Også på førskolen går det bra. Bonface 
forteller at de største barna nå snart skal 
avlegge eksamen for å komme videre inn på 
den offentlige skolen. De som klarer dette har 
da mulighet for å kunne starte på den offentlige 
skolen eller private skoler. Barna koser seg 
veldig på skolen og er strålende fornøyd med 
både frokost, lunch og de fantastiske lærerne. 
De er tilstede for elevene og hjelper de trygt 
gjennom hver eneste dag. Det er godt å vite, 

spesielt for de minste barna. 
Herren virker med i det arbeidet våre nådesøsken i Kenya står midt oppe i. De lever i 

vekkelsen, og det er underbart å samtale med Daniel om disse ting. Fortsatt så brenner ilden med 
uforminsket styrke i Daniel sitt 
hjerte, og han kan nesten ikke 
vente før han igjen er ute på en 
ny kampanje. Selv om helsen 
kanskje ikke er den samme som 
tidligere, så står han på og virker 
kanskje enda mer enn tidligere. 
Ennå finnes det mange som ikke 
er nådd med evangeliet, og han 
vil fullføre det kall han engang fikk 
av Herren. I dette arbeidet så er 
både Daniel og brødrene 
avhengig av vår hjelp. La oss 
huske på ham både gjennom forbønn og med våre midler.  
 Evangelistene står med Daniel i dette arbeidet og de trenger all den forbønn og hjelp de 
kan få. De står på både med forkynnelse og arbeide hjemme på markene. Jordene må pløyes, 
såkornet må i jorden og når høsten er moden må det høstes inn. På samme måte står de på med 
evangeliet og mange sjeler vinnes for himmelen. 



 
  
 

India: Stephen Devakumar og hans kone Rebecca har hatt travle dager i forbindelse med bryllupet 
til sin yngste datter Christina. Vi hadde ikke anledning til å reise ut denne gangen, men har fått 
noen fine bilder. Christina blir boende i Chennai og vil fortsatt hjelpe til i virksomheten. Alle tre 
døtrene er nå gift og aktive med i sine respektive forsamlinger.  

 
Israel, som er gift med Bertha, kommer en tur til Norge om få dager og vi håper å få litt tid sammen 
med ham spesielt med tanke på barnehjemmet i Trivellore. Israel hjelper til med en del praktisk 
arbeid knyttet til barnehjemmet, mens Bertha har ansvaret for regnskapet. De er begge til stor 
hjelp i arbeidet i OpenDoor og vi gleder oss til å møte vår bror om få dager. 

For øvrig står det bra til på barnehjemmet. Også her gleder barna seg til jul og de fleste vil 
da reise hjem for å besøke familien. Barna gleder seg veldig til jul og noen fridager fra skolen. 
Også flere av arbeiderene benytter da fridagene til å reise hjem for å besøke slekt og venner. 

Møte med barna i Cuddalore under besøket i påsken har satt dype spor i våre hjerter. Vi 
ønsker virkelig å gjøre mere for disse barna. Fantastiske arbeidere som gir alt for å gi barna i 
fiskelandsbyen en bedre fremtid. Vi ber deg om å huske spesielt på Cuddalore i dine bønner. 
 
”En annerledes julegave!” 
Julen nærmer seg med raske skritt og mange lurer på hva de skal kjøpe til barn og barnebarn. 
Kanskje denne julen skal bli julen da vi kan gi en litt annerledes julegave. Hvorfor ikke rekke ut en 
hjelpende hånd til noen som virkelig trenger den? Underhold av barn på barnehjem? Litt ekstra 
mat til våre kjære nådesøsken nå i jula? Også disse fortjener å kunne mette sine mager med et 
godt måltid nå i julehøytiden. La oss tenke på disse våre kjære og rekke ut en hjelpende hånd. 
 Takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne 
deg og dine. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


