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Wie is Bep?
Bep Langhout
heeft een passie
voor God, voor
de Bijbel, èn
voor talen! Begin
2011 is zij naar
Kameroen
verhuisd om
daar fundamenteel voorwerk te verrichten om (delen
van) de Bijbel te kunnen vertalen in de
regionale talen.
Middels nieuwsbrieven en website
houdt Bep ons op de hoogte van haar
ontwikkelingen voor dit belangrijke
werk in Gods koninkrijk.

Nieuwsbrief
De BepTalk nieuwsbrief wordt gestuurd aan iedereen die graag op de
hoogte blijft van het werk van Bep
Langhout, werkzaam voor Wycliffe
Bijbelvertalers.

Geluidsopnamen klaar!
Na drie maanden hoeft het niet meer
stil te zijn in het centrum. Kunnen we
als taalwetenschappers weer in onze
'ruime' kamer. Want de opnames zijn
klaar! De films met geluid zijn al
opgestuurd naar Amerika voor
goedkeuring, maar de geluidslijn voor
het hele Lucasevangelie
Lucas
moet nog
wel aan elkaar geplakt worden. Dat is
soms iets anders dan op de film. Als
een bepaald gedeelte te lang was
voor een shot, moesten
moest de vertalers
het inkorten voor de film.

Web:
E-mail:
Tel.:
Post:

www.BepTalk.nl
tfc@BepTalk.nl
06-33762908
TFC Bep Langhout
P.a. Mastbos 168
7543GP ENSCHEDE

Gebedspunten komen af en toe in
deze nieuwsbrief voor, maar worden
vaker per e-mail verstuurd. Als u die
ook wilt ontvangen, meldt u dan aan
via de website.

Vertalers Victor
en Boniface met
mediaman
Nathanael,
terwijl tegenover
hen de 'voice
actor achter de
actor'
microfoon zit.
De geluidsopnamen van Sari waren
als laatste aan de beurt.
b
Op sommige
dagen werd alleen gewerkt met de
verteller en met de stem voor Jezus,
op andere dagen kwamen meerdere
'voice actors' om hun gedeelte in te
spreken.

Thuisfrontcomité
Het thuisfrontcomité (TFC) van Bep is
haar lijntje met Nederland. Haar TFC
heeft geregeld contact met haar en
probeert haar zowel mentaal als in
praktische zin te ondersteunen.
Het TFC komt regelmatig samen om te
bidden voor Bep en haar werk. Ook
maakt het comité zich sterk om
vrienden en bekenden van Bep op de
hoogte te houden via web, mail, en
nieuwsbrieven. Tot slot draagt het TFC
ook zorg voor Beps financiën.

Ik heb twee nieuwe collega's en
huisgenote Bonny uit Hong Kong
huisgenoten!
en Eline uit Nederland zijn in
februari bij ons team gekomen!
Het was even wennen, maar het
loopt prima.

Het
et gesproken
ge
Lucasevangelie heeft
wel de oorspronkelijke tekst.

Er is zowel een digitale als een papieren nieuwsbrief beschikbaar. Met het
oog op het milieu en de kosten versturen we die het liefst digitaal.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, of juist wel, neem dan
contact op met het thuisfrontcomité
van Bep en geef gerust uw voorkeur
(papier / digitaal):

Bonny en Eline

Gezondheid
Het gaat goed met me. Ik doe het
nog steeds enigszins rustig aan.
Als ik teveel doe, dan duurt het
wel een paar dagen
dag voor ik me
weer goed voel, verplichte rust
dus. Maar verder is het prima. Ik
hoop dat de vergeetachtigheid en
kortademigheid na de medicijnen
weer over is. Nog twee weken!

Brand
Het huis van een van mijn direkte
buren is afgebrand. Kinderen
stookten een vuurtje, dat bomen
in brand zette en vervolgens het
grasdak. Enkele dingen konden
gered worden uit het huis.

vrijdagochtend voice actors

Naderhand zat iedereen de
buurvrouw
vrouw op te wachten, zodat

Wycliffe
eWycliffe Bijbelvertalers is de internationale organisatie die Bep aanstuurt.
Het is een wereldwijde organisatie met
bijna 6500 actieve medewerkers.
Er zijn wereldwijd nog zo’n 2000 talen
waarin geen enkel Bijbelgedeelte is
vertaald.

ze haar bij konden staan wanneer ze
nietsvermoedend thuis zou komen.
De volgende dag werd de troep
opgeruimd, maar de oude vrouw gaat
waarschijnlijk naar een ander huis
verhuizen. Tot die tijd verblijft ze bij
haar dochter.

Foto's

In gesprek met partners
Wycliffe medewerkers, zoals Bep, zijn
niet in dienst bij de organisatie maar
zijn afhankelijk van giften.
Voor meer info: www.wycliffe.nl

E.G. Enschede
Het is goed om – naast alle familie,
vrienden en bekenden – een kerkgemeenschap te hebben die achter je
staat en waar je op terug kunt vallen.
De Evangelische Gemeente Enschede
is de kerk waar Bep al jaren deel van
uitmaakt en die haar uitzond.

Voor meer info: www.eg-enschede.nl

Giften
Wilt u Beps werk financieel ondersteunen, dan kunt u (het liefst periodiek) storten op:
Thuisfront Evan. Gem. Enschede
NL30 INGB 0003 1232 68
Of Wycliffe Bijbelvertalers
NL47 RABO 0119 6243 62
In de omschrijving graag invullen “gift
Bep Langhout” zodat het geld ook echt
bij Bep terecht komt.
Giften voor auto: Thuisfront EGE:
NL30 INGB 0003 1232 68 o.v.v.: 'Auto
voor Bep'.

In Bamenda hadden we een dag met
partners: afgevaardigden
afgeva
van het
ministerie van lager en middelbaar
onderwijs, ministerie van onderzoek,
van kerken en Bijbelscholen. Op de
eerste dag konden de partners
aangeven wat voor hulp ze graag van
SIL (Wycliffe's
(Wycliffe veldorganisatie)
zouden hebben, en op de tweede dag
bespraken we wat voor akties we
daarop konden nemen. Het waren
goede bijeenkomsten.
bije
Kort daarvoor was de regionale
afgevaardigde van het ministerie van
onder
onderwijs
naar Misaje en omstreken
gekomen Vanwege de samenwerking
gekomen.
kwam ze ook langs op het
vertaalcentru En kort na de
vertaalcentrum.
bijeenkomsten in Bamenda kwam de
'Executive
xecutive president'
president van de
Baptistenkerk langs in onze regio, en
hij gebruikte de gelegenheid om
behalve de kerken ook het
vertaalcentrum in Misaje te
bezoeken. Zo kregen we in korte tijd
twee officiele bezoeken.

Een van de vertalers in zijn dorp, met
traditionele beker (hoorn)

Eten en drinken staat klaar tijdens een
e
viering in een dorp

Youth Day:
Day schoolkinderen marcheren,
zingen en dansen (na weken van
oefenen)

Zowel de E.G. Enschede, als Wycliffe
Bijbelvertalers zijn door de overheid
ANBI gecertificeerd. Dat wil zeggen dat
uw giften officieel aftrekbaar zijn voor
de inkomstenbelasting.

Contact
Als u met Bep wilt mailen, dan kan dat
via: bep_langhout@sil.org
Contact in Kameroen:
Mobiel
00 237 95 90 67 82 of
00 237 77 50 02 19
Post
Bep Langhout, SIL
P.O Box 44 Misaje
Misaje Sub Division
Donga Mantung Division
North West Region
Kameroen

En beiden bezochten natuurlijk ook
de opname-studio.
opname
De hartelijke groeten ,

Agricultural show: de mooiste en beste
dieren en opbrengsten van het land
worden met prijzen beloond

