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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.02.20 
 
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: Robert Masaga forteller om at evangelistene står på som aldri før. Nye områder besøkes og 
mange søker frelse i møtene. Med stor iver drar de ut med det glade budskap og ordet vender ikke 
tomhendt tilbake. Jesus er i går, i dag og til evig tid den samme. Våre brødre lever i dette hver eneste 
dag og de brenner for sitt folk. Virksomheten vokser både i Kenya og i Tanzania. Giribe ligger jo kun 
noen få kilometer fra grensen til Tanzania slik at det er naturlig at menigheter også bygges der. Under 
vårt forrige besøk sammen med Alfred Richter besøkte vi en menighet som tidligere hadde lagt i 
Kenya. På grunn av nye grenseoppmålinger havnet plutselig møtelokalet i Tanzania. Da de fleste av 
menighetens medlemmer bor i Kenya bestemte de seg for å bygge et nytt lokale, men da på 
Kenyansk side av grensen. Nytt land ble kjøpt og foreløpig er det kun toalettbygget som har kommet 
opp. Vår bønn er at det må komme inn midler slik at vi kan hjelpe våre nådesøsken med å reise dette 
bygget.  

Skoleuniformene til barna 
slites raskt. Vi forsøker så langt vi 
har midler å sørge for at barna 
alltid har uniformer. Med stor 
slitasje og stadig stigende priser, 
er det ikke alltid like lett at alle 
barna har uniformer. Tiden 
nærmer seg nå for at alle barna 
på barnehjemmet trenger å 
fornye både uniformer, sko og 
eller andre klær de måtte trenge. 
Ønsker du å gi spesielt til dette, 
så kan du merke din gave med «skoleuniform».  

Skolegang er enormt viktig og er med på å gi barna en mulighet for å kunne forsørge seg selv 
og familien når de blir voksne. Dette er noe som Daniel Masaga var veldig opptatt av og han hjalp 
mange barn med skolegang. I samtale med Daniel’s yngste datter nå like før jul åpnet det seg en 
mulighet for at vi kunne hjelpe et av Daniels barnebarn med skolegang. Hun heter Barbara og er 14 år 
gammel. Hun var klar til å begynne på videregående skole, men problemet var at foreldrene ikke 
hadde penger til dette. Vi her i IRR Mission besluttet derfor å rekke ut en hjelpende hånd til denne 
jenta og sa at dette skal vi ta oss av. Fortsatt mangler vi noen kroner før vi er i mål, men vi har tro for 
at Herren ser til denne jenta. Husk på Barbara i dine forbønner.  

 
India: Fra India forteller både Rebecca, Stephen og Nelson om en fin utvikling i arbeidet. Stephen er 
stadig på reise og har seminarer på ulike steder i Tamil Nadu. Virksomheten vokser og nye 
menigheter bygges opp. Han er derfor takknemlig for at alle barna og svigersønner er med og hjelper 
til i dette arbeidet. Stadig flere mennesker søker til møtene, og mange vinnes for himmelen. 
 Også hos Nelson er arbeidet i fin vekst. Arbeidet i menigheten hos Nelson bringer stadig frukt 
og nye mennesker søker inn til møtene. Arbeidet med å hjelpe barn og enker pågår også for fullt, og 
behovet blant disse er stort. Arbeidet i Cuddalore er noe som ligger på våre hjerter og vi kan ikke få 
sagt det nok hvilket utrolig arbeide damene der gjør for barna. De får leksehjelp, men ikke minst høre 
evangeliet og får oppleve bønnesvar i sine liv. Vi glemmer ikke den lille jenta som var født med 
hjertefeil og som på mirakuløst vis opplevde at Jesus grep inn og gjorde henne fullstendig frisk. Vi vil 



 
  
 

at du skal vite at din hjelp til disse barna er helt uvurderlig. De er 
takknemlige for at nettopp du er med og hjelper og ber for deg og 
din familie. 
 På barnehjemmet går dagene som vanlig. Det er fred og 
harmoni mellom både barn og de som arbeider der. Rebecca er ute 
på barnehjemmet flere dager i uken, og sammen med Bama og de 
andre arbeiderne gjør de sitt til at alle trives på den beste måten. 

Det er også mye tid til lek og 
nylig fikk vi bilder fra Rebecca 
som hun tok da barna lekte på 
gårdsplassen. Vi vet at de 
bruker mye tid på skole og 
lekser, så det er godt at de 
også kan få lov til å utfolde seg 
med lek. Barn er barn uansett 
hvor du er i verden og det er 
fantastisk å se den gleden de 
viser gjennom lek. 
 Scooteren som vi har 
hatt på barnehjemmet i mange 
år var nå i så dårlig forfatning 
at vi bestemte oss for å kjøpe 
en ny. For få dager siden kom 
den til barnehjemmet og vil 
være til uvurderlig hjelp for 
arbeiderene. Når innkjøp og 
små turer til butikker og skole 
skal gjøres, så benyttes 
scooteren. Rebecca forteller at 
det var stor glede hos 
arbeiderene når den nye 

scooteren kom – en stor takk til IRR Mission. Mange har fått hjelp gjennom det arbeidet som drives i 
IRR Mission. Det startet med å hjelpe noen få evangelister i Kenya, men vokste raskt til andre 
områder som oppføring av forsamlingshus, brønngraving, enkehus, matutdeling, førskole, kjøp av 
sykler, bibler, bibelskole, barnehjem og mye mer. Gjennom alle disse årene har vi sett hvordan Herren 
har velsignet de midler som har kommet inn. Behovene er fortsatt mange og vår bønn for dette året er 
«flere forsamlingshus og mer evangelisering». Husk på dette i dine bønner. 

 
Du kan være med: Misjon har alltid vært interessant, og den iver og glede som dette er med på å 
skape hos mennesker er spesiell. Alle som reiser ut opplever å bli tent i brann og dette gleder våre 
hjerter. Den brannen ønsker vi skal nå ut til stadig flere. Barnehjem, enke-hus, brønn, barna i 
Cuddalore - prosjektene er mange. La oss alle gjøre vårt ytterste for å nå enda flere med evangeliet. 
 Vi vil rette en spesiell takk til deg som er med å ofre av dine midler til arbeidet, og for de 
mange bønner som stiger opp til himmelen. Herren skal rikelig velsigne deg og din familie for det du 
gjør for misjonen. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


