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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.07.19 
 
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: Det har vært en 
begivenhetsrik måned i Kenya. 
Robert Masaga har blitt innsatt 
som leder av Gospel Commission 
Fellowship og vi har fått bilder fra 
selve innsettelsen. Det var et 
høytidsmøte hvor mange var 
samlet i menigheten i Ogada. Et 
stort øyeblikk for Robert og hans 
kone Faith, men også for hele 
virksomheten. Ansvaret er stort og 
arbeidet krevende. De har i dag 
110 menigheter, 113 evangelister i 
tillegg til både skole, barnehjem og 
mange prosjekter som drives. 
Robert er takknemlig for all støtte 
og ikke minst forbønn som han har 
fra nådesøsken i IRR Mission. Han 
ber oss huske på både ham, 
familien og virksomheten i våre 
bønner. Vi ønsker å stå med i det 

arbeidet som drives og ber om at Herren må legge 
sin velsignelse til slik at arbeidet kan vokse videre. 

Bonface skriver også at barna på førskolen 
har hatt en fantastisk utflukt til Viktoriasjøen. De 
fleste av barna har aldri før sett det store havet, og 
det ble en fantastisk dag med båttur og ikke minst 
lunch med Pepsi. En dag som de sent vil glemme. 
Bilder taler mer enn ord, og vi tar med noen bilder 
fra turen. 
 Når det gjelder barnehjemmet så innhenter 
vi nå priser på bytte av tak, samt innvendig og 
utvendig maling. Som vi skrev i forrige brev så er 
takplatene så dårlige at de snarest må skiftes ut. 
Samtidig som dette gjøres skal skader utbedres 
og bygget males. Vi må nok også påregne en del 
reparasjoner og utskifting av inventar også. 



 
  
 

India: Vi har nylig hatt besøk av Israel, 
svigersønnen til Stephen og Rebecca. Under sitt 
besøk var vi nylig på reise til Arka og Alfred 
Richter i Polen. Det ble noen fantastiske dager 
med herlige møter både i Arka og flere andre 
forsamlinger. Israel forkynte med stor frimodighet 
og mange søkte frem til forbønn i møtene. De var 
begeistret for hans forkynnelse og misjonen i 
India. En stor takk til menigheten Arka og spesielt 
Alfred Richter for de fine dagene i Polen. 

Vi kan ikke unnlate å nevne den prekære 
vannsituasjonen i Chennai området nå. Rundt 
40% av befolkningen (ca 4 millioner) er uten 
vann og de er avhengig av vannvogner som 
myndighetene kjører ut i byen. Flere kontorer er 
stengt da de ikke har vann. Hos Nelson i 
Tambaram er det kritisk og de planlegger nå 
igjen å bore etter vann. Nelson ber oss spesielt 
om å huske på dette i våre bønner.  

 Barnehjemmet ligger et stykke utenfor storbyen 
og der er det ikke noen problemer med 
vannsituasjonen. Barna er godt i gang med det nye 
skoleåret – totalt 21 barn, 12 gutter og 9 jenter.  

Mikael, som er gift med Annie, benytter mye av 
sin tid til å besøke OpenDoor forsamlinger. Han er, i 
likhet med de andre svigersønnene, til stor hjelp og 
velsignelse i OpenDoor. Med rundt 60 forsamlinger er 
det godt å ha svigersønner som står med i arbeidet 
både med sang, undervisning og forkynnelse. De 
opplever en rik tid og til tross for at myndighetene 
stadig strammer inn søker mange frelse. La oss huske 
på våre nådesøsken i India. 

 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med om, ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i sine 
liv. Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. Vår bønn 
er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus og bli en 
sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. Ønsker du å være med å ofre av dine timelige 
midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et 
formål, 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. Vi ønsker deg og dine en velsignet sommer og 
igjen takk for at du står med oss i arbeidet. 
 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


