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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.08.21 
 
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: Bonface står på og virker 
med evangeliet ved siden av 
arbeidet som lærer på førskolen. 
For en tid tilbake hjalp vi ham med å 
kjøpe en motorsykkel slik at han 
raskere kunne komme til møtene. 
Den har vært til utrolig stor hjelp og 
han er veldig takknemlig for alle 
som var med å hjelpe ham med 
denne.  
Bonface er alltid blid og har smilet 

på lur. Her fra en utdeling som han arrangerte i sin egen 
menighet. Han hadde noen ekstra kroner og istedenfor å 
bruke det på seg selv og familien, ble det til stor hjelp for de 
fattigste i menigheten – ikke rart de setter pris på Bonface. En 
mann med et stort hjerte for de rundt seg. 
 Bonface har flere barn og flere av disse skal snart 
flytte ut av hjemmet. I Kenya er skikken slik at man deler ut et 
landområde til sine barn og hjelper barna med å bygge et nytt 
hjem. Bonface har benyttet den siste tiden til å brenne egne 
mursteiner som han tenker å bruke når det nye huset skal 
bygges. For oss som kjenner Bonface og ser hvor mye han 
legger ned av arbeid både hjemme, på førskolen og i 
menigheten, er dette helt fantastisk. Det er en sann glede å få 
se hvordan Herren bruker vår bror og vi ber deg om å huske 
ham og familien i dine bønner. 

Gjennom de årene som IRR Mission har virket i 
Kenya har mange fått hjelp både fysisk og åndelig. 
Mange har fått se hvordan hverdagen til våre 
nådesøsken er og har blitt merket for livet. Når det 
eneste du har er ei jordhytte med et ødelagt 
stråtak og en dårlig bambusmadrass i et hjørne, ja 
da er livet ikke enkelt. Ved flere anledninger har vi 
nevnt den blinde enka som bodde i ei jordhytte 
med dårlig tak og vegger som var delvis falt ned. 
Et lite ildsted hvor hun tilbereder mat til barna ser 
du i det ene hjørnet. Hva gjør man når man 
opplever dette? Vi tror at ingen av oss kan gå 
derfra og bare glemme det som vi akkurat har sett! 
Her må det handles og det med en gang. 
Umiddelbart ble huset reparert og samtidig satte de igang bygging av et nytt hjem til denne enka. 
Senere har vi besøkt henne og hun takker Jesus for at han sendte noen for å hjelpe henne. En 
gripende historie og en fantastisk velsigelse å få være en del av. Tenk at det er nettopp deg som 
leser dette brevet som er en del av dette arbeidet. Du er med å gi noen en bedre hverdag og en 
bedre fremtid. Det er sant at det nytter å hjelpe! 



 
  
 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara og alle våre nådesøsken i India er fortsatt rammet 
av nedstenging. Situasjonen er vanskelig og de ber oss om å huske på å be for situasjonen. 
 På barnehjemmet i 
Trivellore har det vært mye 
aktivitet den siste måneden. 
I og med at hele landet er 
nedstengt, så har vi 
benyttet muligheten for 
nødvendig vedlikehold. 
Gassovnen måtte få en 
skikkelig overhaling og 
mange av vannrørene i  
bygningene var ødelagt. Alt 
dette er nå reparert og klart 
når barna forhåpentligvis 
snart kan komme tilbake. 

Vi skrev i forrige 
brev at vi har fått inn noe 
midler til brønnprosjektet i 
India. Også i Juli kom det 
inn gaver merket «brønnprosjekt India». Målet vårt nå er å ha nok til å sende ut slik at prosjektet 
kan startes opp i september måned eller så fort vi kan med tanke på corona-situasjonen i India. 
Det blir spennende og vi gleder oss over at Herren har åpnet en dør for brønngraving også i India. 
Vår bønn er at dette skal bli til stor hjelp og velsignelse for mange. 
 
Polen: Leirstedet i Zelazno 
benyttes flittig nå i 
sommermånedene. Selv om 
det gjenstår noe arbeide på 
det store bygget, hindrer det 
ikke våre nådesøsken å 
benytte stedet. Stedet har 
vært og er fortsatt til stor 
velsignelse for mange. Nylig 
har vår bror fra Danmark, 
Allan Hansen vært med på en 
sommerleir i Zelazno. Her ser du han sammen med Mietek som tolker. Vær med å be om at 
leirstedet skal bli til velsignelse for mange. 
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse 
kontaktbrevene er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Behovene er store, både på det 
sosiale og det åndelige området og vi ønsker at så mange som mulig skal få være med å rekke ut 
en hjelpende hånd. Ønsker du å være med å støtte barnehjemmet i India eller Kenya? 

 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. La 
oss ta vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine 
forbønner og dine offer. Gud velsigne deg, og må Herren rikelig velsigne deg og dine tilbake. 

Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. Må 
Herren rikelig velsigne deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til arbeidet. Gud 
velsigne deg. Gi gjerne bort brevet til venner og bekjente. Du finner det også på vår nettside 
(www.irr.no) og facebook side (www.facebook.com/irrmission). 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


