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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.03.21 
 
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: På barnehjemmet står det bra til både med barna og 
arbeiderene. Mange av damene som jobber på barnehjemmet har 
vært med siden starten for over tyve år siden. Wilekista og Susan 
har vært med hele veien og du ser de her på bilde tatt noen få år 
etter åpningen av barnehjemmet. De har jobbet hardt gjennom alle 
disse årene og tiden nærmer seg for at yngre krefter må trå til. Vi 
jobber også med å få på plass en ny ansvarlig sosialarbeider som 
kan ha det øverste ansvaret på barnehjemmet. I tillegg må vi også 
få inn flere «mødre» som kan hjelpe til med matlaging, vask, 
renhold og ellers alle gjøremål i et hjem. Støtten til arbeidere og 
sosialarbeider har også vært lav i mange år slik at vi må regne med 

en vesentlig økning her. Dette 
jobber vi nå med og håper at 
flere vil være med å ta ansvar 
for arbeidere og sosialarbeider. 
Husk på dette i dine bønner. 
 Det planlegges også en gjennomgang av alle 
bygninger knyttet til barnehjemmet for å se at alt er slik det 
skal være. Slitasjen på bygg, senger, utstyr og klær er stor og 
hyllene som du ser her er nok ikke like pene lenger. Alt blir slitt 
og det er behov for vedlikehold. 

Våre nådesøsken i Arka i Polen har også gitt midler for å hjelpe en av evangelistene som har stått 
med i mange mange år, Zedekia Masaka. For oss som har vært ute på misjonsfeltene kan vi aldri 
glemme når Zedekia danset i møtene. Han har trofast virket med evangeliet i alle år, men har ikke 

lenger de samme kreftene som før. Våre venner 
samlet inn midler som ble sendt ut for å hjelpe 
blant annet Zedekia og enken til John (Daniel 
Masagas yngre bror). Vi har nå fått både bilder 
og en hilsen fra Robert som vi tar med her i dette 
brevet: 
 

«Jeg takker så mye for den hyggelige 
samtalen. Det var godt å hør fra deg. Zedekia 
Masaka og enken etter John, Mrs Ludia Ongicho 
ble veldig overrasket over denne gaven. De var 
over seg av begeistring og frydet seg over gaven. 

Det ble også noe til overs som ble delt ut til enkene etter evanglistene Odeny, Ajigi, Benjanim og 
kona til William Angwanga. Det var en fantastisk velsignelse og de takker for dette. Må Herren 
velsigne brødre og søstre som står med oss i denne virksomheten. Ilden vil fortsatt brenne til tross 
for alle utfordinger som måtte komme. Må Herren velsigne deg også min kjære bror» 
 
Det er fantastisk å lese hva Robert beskriver og det minner oss også om en tur vi hadde til Kenya 
tilbake i 1994. Det ble da laget en film om en evangelists hverdag. Evangelisten da var Samuel 
Ajigi som virket i menigheten i Kopanga. Året etter reiste han hjem til Herren, mens hans kone, 
Rosabella ennå lever. Det er virkelig en velsignelse å få være med å hjelpe og den gleden som 
disse viser er noe som rører våre hjerter.  
 
 



 
  
 

India: Nelson har nylig vært innlagt på sykehus i forbindelse med corona. Han kontaktet oss for en 
tid tilbake og mange har vært med i forbønn for vår bror. Gleden var derfor stor når han for en uke 
siden kunne reise hjem til sin familie. Han takker for alle som har vært med å husket på ham i 
denne vanskelige tiden. 
 Til tross for alle hindringer så går Herrens verk i India videre. Møtene starter gradvis opp 
igjen og himmelens sluser er åpne. Stephen, Rebecca og alle barna med ektefeller er med å 
forkynne evangeliet. De hjelper også til på andre måter og nylig var Bertha hjemme i Chennai for å 
hjelpe til med papirer knyttet til godkjenning av OpenDoor hos de indiske myndighetene. Det 
kommer stadig nye og strengere regler og da er 
det godt å få hjelp av Bertha. Hun har ansvar 
for regnskapene i OpenDoor og har også 
høyere utdannelse innen øknomi. Nye regler 
skal nå tas i bruk og de ber oss om å huske på 
dette i våre bønner slik at det ikke skal oppstå 
nye problemer i forhold til kristen virksomhet i 
India. 

På barnehjemmet bærer det fortsatt 
preg av nedstengning. De benytter dagene til 
vedlikehold og Rebecca forteller at de nå 
holder på å male det største 
barnehjemsbygget. Flisene på de flate takene 
må også repareres og i tillegg har menigheten 
bygd tre nye toaletter. Enkelte av flisene på 
taket var ødelagt slik at regnvannet kom inn i bygningene. Det er godt å få dette i orden så raskt 

som mulig. Fortsatt er det ikke åpnet opp så alle barna kan komme tilbake. I 
skrivende stund er det tre gutter og fire jenter som er på barnehjemmet.  

Stephen skriver at de nå arbeider for å hjelpe til med å bore etter vann 
i en av de mange små landsbyene syd i India. Behovet er stort og han 
forteller at dette er til stor hjelp for mange i landsbyene. De borer da 400 fot 
(ca. 120 meter), setter ned rør, setter opp en stor tank, legger rør og monterer 

på tappekran. Alt dette koster 12-15 tusen kroner. Det er 
jo et fantastisk prosjekt og kan virkelig være til 
velsignelse og hjelp for mange. Gjennom mange år har 
vi boret etter vann i Kenya og nå er vår bønn at vi også 
skal få se dette i India. Vær du også med å be om at det 
skal komme inn midler til mange brønnprosjekter 
allerede nå i år. På bildet her ser du legging av vannrør 
og den ferdige tappekranen fra brønnprosjektet som 
Stephen nevnte. 

 
 

”Nytter det å hjelpe?” 
Jesus sier selv i Mt. 28 disse kjente ord: ”Gå derfor ut ...”. Dette er en befaling til oss om å være 
med å vinne sjeler for himmelen. Når vi hører om hva som skjer ute på misjonsmarken, må vi bare 
takke Jesus for hva han gjør. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Herrens velsignelse 
er ikke langt unna, og vi er glad for det som han gjør. Den hjelp som du og jeg kan får være med å 
gi, skaper resultater for evigheten – det nytter å hjelpe. 

Vår store satsning på misjonen det siste året gjør at vi nå trenger midler. Ditt misjonsoffer 
vil derfor være til store glede og velsignelse.Takk for at du står med oss i dette arbeidet, og vær 
fortsatt med i bønn for våre misjonsfelt og det arbeid som drives. Du finner også brevet på våre 
nettsider, www.irr.no. Må Gud rikelig velsigne deg. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


