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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.03.18 
 
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: Vi har flere ganger i måneden som har gått vært i kontakt 
med Kenya. For få dager siden fikk vi melding om at Daniel var blitt 
syk og igjen var på sykehus. Vi ringte ham og fikk snakket noen få 
ord med vår kjære bror. Han er var tydelig preget av at han ikke var i 
form og han trenger all den forbønn han kan få. Han takker spesielt 
for alle som er med å huske på ham i sine bønner nå. I samtale med 
George, den eldste sønnen til Daniel, forteller han at situasjonen er 
veldig vanskelig. De er glade for at vi står med i forbønn og vår bønn 
er at Herren igjen skal styrke vår bror så han atter kan forkynne 
evangeliet. Jesus er i går, i dag og til evig tid den samme. Han som 
reiste opp den lamme er den samme i dag – han både vil og kan 
gjøre mirakler i menneskers liv. På bildet ser du Daniel sammen 
med sin navnbror ute på gårdsplassen hjemme i Giribe. Dette bildet 
er tatt nå i februar måned. 

  
Hver eneste uke tar 
Daniel seg en tur og besøker barna på barnehjemmet. 
Her fra et av besøkene nå i februar måned. Alle barna 
lytter ivrig til når Daniel forteller. Det er både bibel- 
fortellinger og historier fra hans egen barndom. Barna 
setter virkelig pris på Daniel og han koser seg også 
sammen med dem.  

Som vi har skrevet om tidligere er det store behov 
for vedlikehold på bygninger både utvendig og innvendig 
samt utskifting av inventar og annet vedlikehold. Barna 
må også ha nye skoleuniformer, sko og et ekstra skift. 
Totalt koster dette minst førti tusen kroner, og kommer i 
tillegg til de løpende utgiftene. Vi ber deg derfor om å be 
for dette slik at de nødvendige midler kan komme inn. 
 Nylig har vi også fått oppdaterte journaler på alle 
barna. Totalt er det nå 32 barn som bor på 
barnehjemmet og en av de siste som kom inn nå var en 
gutt på 10 år. Han hadde mistet begge sine foreldre og 
bestemoren visste ikke hva hun skulle gjøre. Det er jo 
ikke så lett å klare seg selv når man er bare 10 år 
gammel. Å miste både mamma og pappa i så liten alder 
setter sine spor. Vi er derfor glade for at det var 

muligheter for å ta ham inn på barnehjemmet. 
 Som du forstår så er det ikke bare mat, klær og ei seng å sove i disse barna trenger. Mange av 
de har en vanskelig bakgrunn og trenger all den omsorg de kan få. Noen som er glad i de og et fang å 



 
  
 

sitte på når de har det vanskelig. Vi trenger også flere faddere for disse barna, noe du kan lese mer 
om i slutten av dette brevet. 
 
India: Den 26. Januar var det frem med alle 
flaggene og stor feiring av dagen da India 
ble erklært som en egen republikk. De setter 
pris på landet sitt og for barna på 
barnehjemmet er dette en stor dag. Her ser 
du barna pent oppstilt med flagg og sine 
fine skoleuniformer. Flagget ble også heist 
opp i den store flaggstanga og det var klart 
for en stor feiring. 
 Rebecca forteller at alt er bra på 
barnehjemmet. Nylig har helsepersonell fra 
myndighetene vært på hjemmet og sjekket 
at alle barna er friske og raske. Bare 
positive tilbakemeldinger og vi retter en stor 
takk til arbeiderene som gjør alt de kan for 
barna.  

Stephen Devakumar virker som aldri 
før og Rebecca forteller at han er mye på reise i forbindelse med ulike pastor seminarer. Dette er jo 
noe som er hans kall og han brenner etter å få undervise pastorene i Guds ord. Det er stor 
oppslutning om seminarene og det er ofte flere hundre til stede når Stephen  

Cuddalore og det arbeidet som drives der ligger virkelig på våre hjerter. Vi kjenner at det er 
noe spesielt med dette stedet og Herren maner oss til å satse videre. Både arbeidere og barna rørte 
virkelig ved våre hjerter og vi ber deg om huske på dette området i dine bønner. Be om at Herren må 
åpne dører slik at midler kommer inn til dette prosjektet.   

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. Du kan kontakte oss 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.    
 
”Hva skal jeg gjøre?” 
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var 
fremmed, og dere tok imot meg. La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi kan 
være med å leske noen langs veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre 
hjelpende hender. Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig.  
 Ønsker du å være med å ofre av dine timelige midler til dette arbeidet så vit at Herren velsigner 
en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling. 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. Vi ønsker deg og dine en velsignet sommer. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten     


