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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.08.18 
 
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 med Stephen og Rebecca fra India og med Robert Masaga fra Kenya.  
 
Kenya: Robert og brødrene står på som aldri før med 
møtekampanjer. Den siste måneden har de hatt møter på 
flere steder og han forteller at mange søker til møtene. 
Herren er den samme som før og virker med og stadfester 
evangeliets kraft. Den brannen som ble født i Daniel’s 
hjerte brenner videre i brødrene og de står på som aldri før.  

Vi er glade for å se at evangeliet bringes ut til enda 
flere mennesker. Mens andre kanskje tenkte at nå vil det 

bli vanskelig, så 
står de frem i 
Guds kraft og 
forkynner mer 
enn noen gang. 
Under vårt besøk nå i forbindelse med begravelsen til 
Daniel Masaga hadde menigheten i Arka, Polen samlet inn 
penger til et nytt forsamlingslokale. Sammen med Alfred 
Richter besøkte vi stedet, nær grensa til Tanzania, hvor 
dette lokalet skulle bygges. Stedet heter Border og de har 
nå allerede 
begynt å sette 
opp et eget 

toalettbygg i tilknytning til menigheten. Menigheten Arka 
har også tatt på seg ansvaret med å hjelpe evangelisten 
som har ansvaret for menigheten. Vi er takknemlige for 
dette og ønsker at enda flere skal være med å hjelpe 
evangelistene i deres arbeide.  

Under vår reise i April besøkte vi flere enker. En av 
disse var en enke i menigheten til Bonface, TingWangu. Nå 
står det nye huset klart og hun er så utrolig takknemlig til 
Herren for at dette var mulig. En stor takk til de som har 
vært med å gjøre dette mulig. 

Det nærmer seg også tiden for den årlige konferansen og de er godt i gang med 
forberedelsene til denne. De venter at årets stevne vil samle flere mennesker enn noen gang tidligere. 
Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. Også i år vil det komme besøk helt fra 
Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager for å komme til disse møtene. La oss 
huske på denne konferansen i våre bønner. 
 
India: Stephen Devakumar er mye på reise ifm. pastorseminarer. Dette er noe som ligger på hans 
hjerte og han forteller at oppslutning har vært veldig bra. Videre har han besøkt mange av 
forsamlingene i OpenDoor og mange søker til møtene. Det er også flere nye forsamlingsbygg under 



 
  
 

oppføring og la oss stå med både i forbønn og med 
midler slik at evangeliet kan nå ut til nye mennesker. 
 På barnehjemmet er de nå godt i gang med det 
nye skoleåret. Totalt er det nå 20 barn på hjemmet, 11 
gutter og 9 jenter. Når det gjelder arbeiderene forteller 
Rebecca at Jebukamar, en av arbeiderene, har 
gjennomgått en operasjon på sykehuset. Hun ber oss 
om å huske på ham i forbønn. For øvrig står det bra til 
med alle de andre barna og arbeiderene. 

Myndighetene har de 
senere årene hatt sterkt 
fokus på barnehjem og hvordan disse drives. Jevnlig kommer de på 
kontroll og Rebecca forteller at de er veldig fornøyd med hvordan 
barnehjemmet i Trivellore drives. Det er veldig hyggelig både for oss som 
er med og støtter og for Rebecca og arbeiderene som jobber på 
barnehjemmet. 
 Når skolene startet opp nå i Juni kom det også to små vakre 
foreldreløse jenter til barnehjemmet. De trenger virkelig all den hjelp og 
støtte de kan få. Vi vet at de er i trygge hender og Rebecca og hennes 
arbeidere gjør alt de kan for at de skal ha det godt på alle måter. De 
andre barna er også 
fantastiske og vi vet 
at de vil bli tatt godt 

vare på. Husk spesielt på disse i dine forbønner. 
 
Nelson Varghese forteller at alt står bra til med 
arbeidere og barn i Cuddalore. Dette prosjektet 
ligger virkelig på våre hjerter og vår bønn er at 
enda flere må få hjelp. Stedet vi i dag leier 
begynner å bli lite og vi trenger mere plass. 
Tidligere har vi skrevet at vi håper å kunne kjøpe 
egen tomt og sette opp et bygg som er tilpasset 
våre behov. Dette ligger nok noe frem i tid, men 
vi ber deg om å huske på dette i forbønn. Vi kan 
ikke glemme de vakre barna og de fantastiske 
arbeiderene som gir alt for disse barna. 

Del gjerne misjonsbrevet med dine venner og familie. Vi trenger flere som ønsker å være med 
å hjelpe. Brevet legges også ut på våre nettsider, www.irr.no, samt vår Facebook side. 
www.facebook.com/irrmission. 
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i misjonsarbeidet, og håper at disse kontaktbrevene er med på gi 
deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens velsignelse i arbeidet, noe vi 
også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med slik at misjonsarbeidet kan 
drives videre. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


