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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.
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):
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.

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.
Marleen Karsten, Elianne Buurman ,
Gre Bank, Marrianne Fokkema.

Deze brief geeft een beeld van wat ik
zoal doe op verlof. Veel leesplezier!

Uitnodiging 16 oktober
Om maar meteen met de deur in huis
te vallen: op zondag 16 oktober hoop
ik iets vertellen in de kerkdienst van
de Evangelische Gemeente in
Enschede. Een Malinese Bijbelvertaler zal preken (dat wordt
natuurlijk vertaald). God is daar
machtig aan het werk! Na de
kerkdienst wordt er een en ander
georganiseerd, met wat te eten erbij.
Jullie horen hier nog meer van, maar
zet het alvast in de agenda!

In Europa
De zomer is bijna voorbij, hoewel de
nazomer nog erg mooi is! Deze week
tussen de bedrijven door een beetje
wandelen en fietsen. Want ik hoop zo
meteen met enige conditie op
wandelvakantie te gaan. Tot nu toe
ben ik vooral bezig geweest met
cursussen en dergelijke.

Leiden
In Leiden heb ik in juli een zomercursus Beschrijvende taalkunde
gevolgd. Een van de vakken was het
schrijven van een grammatica van
een taal. Het analyseren ervan had ik
wel al geleerd, maar nu dus hoe je
dat goed kan beschrijven. Erg
leerzaam! Op de foto de groep van
een andere cursus, die over
Afrikaanse toontalen.

Eind augustus was er in Leiden
een taalkundige conferentie, waar
ik voor het eerst gepresenteerd
heb. Spannend, maar het ging
gelukkig goed. Ook had ik contact
met iemand die zich bezighoudt
met het maken en publiceren van
woordenboeken. Misschien dat hij
volgend jaar naar Misaje komt, om
te helpen met het benoemen van
dieren en planten. Dat is namelijk
een van zijn specialiteiten. En we
hebben wel ons best gedaan,
maar vaak is het moeilijk om uit
een boekje de juiste plant, boom,
of het juiste dier te vinden.
Met een consulent van SIL kon ik
praten over de problemen die we
hebben in Misaje met het al of
niet schrijven van toon. Fijn om
daarover met iemand van
gedachten te kunnen wisselen, al
was de uitkomst vooral dat dat in
onze talen wel erg moeilijk is.

Sonrise
Tijdens de zomervakantie is er in
Enschede altijd een week Sonrise.
Verschillende kerken doen hieraan
mee, en zo ook onze kerk. Er werd
door jongeren met kinderen

Dit is de mooiste week van
het jaar!
gesport en geknutseld, en voor de
volwassenen waren er ’s avonds
een paar activiteiten.
Mij was gevraagd om deel te
nemen aan het gebedswerk, wat
mooi was om te doen. Ik vond het
bijzonder om van een jongen te
horen dat hij het hele jaar uitzag
naar deze week! En heerlijk om te
zien hoe het sportteam met de
kinderen omging. Bepaald geen
lieverdjes, maar ze leerden wel
om beter met elkaar om te gaan.

Wycliffe
Wycliffe 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.

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'.
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 Nederland:
Mobiel
06 82 74 91 04
Post
Bep Langhout
Elferinksweg 88
7545 KH Enschede
Ook via WhatsApp en messenger

Over het algemeen heerste er een
goede sfeer.

Reveilweek
Een vriendin vroeg me of ik mee
wilde bidden in de gebedswacht voor
de Reveilweek. Ze hadden nog één
bidder nodig. (Er wordt 24 uur per
dag gebeden tijdens de conferentie,
je bidt met zijn tweeën en de
groepjes wisselen elkaar af.) Nu had
ik er wel over nagedacht om naar de
Reveilweek te gaan: goede muziek,
goed onderwijs, wat kamperen, en in
kleine gespreksgroepen napraten.
Mensen uit allerlei verschillende
kerken komen hier bij elkaar. Ik
besloot te gaan.
Ik vond het gebedswerk heerlijk!
Toen me gevraagd werd waarom dan
toch, kon ik daar eerst geen duidelijke
reden voor geven. “Omdat je zag dat

Omdat het heerlijk is om in
Gods aanwezigheid te zijn
gebeden verhoord werden.” Maar ik
vond het al heerlijk voordat je de
verhoringen zag. “Omdat je kon
merken dat God het bidden leidde,
beide bidders krijgen ideeën,
Bijbelteksten, of beelden die elkaar
bevestigden.” Dat is inderdaad wel
mooi, en inspirerend, maar niet de
diepste reden. Het antwoord is denk
ik: “Omdat het heerlijk is om in Gods
aanwezigheid te zijn.”
Midden in de nacht samen zingen
(om wakker te worden), dat had ik
toch echt niet verwacht dat ik dat de
mooiste gebedstijd vond! Je laten
leiden in gebed, en zien waar de
Heilige Geest je naar toe leidt. En zo
merk je bijvoorbeeld dat je niet meer
bidt voor een extra kinderwerker,
maar dat je God dankt omdat Hij
overvloedig wil geven. (En de
volgende ochtend gingen er
meerdere vingers omhoog toen
gevraagd werd wie er mee wilde
helpen.)

En het kamperen? Dat hebben we
ook overleefd, ondanks de vorst
aan de grond :-). Met een leuke
groep mensen, op de mooiste plek
van de camping.

Engeland
In augustus ben ik naar Engeland
geweest voor een
veiligheidscursus. We kregen o.a.
handvatten om door betere
planning minder risico’s te lopen.
Ook hebben we EHBO training
gehad. Nu heb ik een beetje een
idee wat ik moet doen met die
EHBO-doos die bij de auto hoort.
Na de cursus ben ik heerlijk een
paar dagen bij vrienden op bezoek
geweest.

Bezoek?
In oktober hoop ik nog mensen te
bezoeken. Graag zou ik velen van
jullie willen spreken. Mocht je me
willen bellen of WhatsAppen, mijn
telefoonnummer is 06 8274 9104.
Ik vind het fijn om te zien of te
horen hoe het met jullie gaat.
De hartelijke groeten,

Een bijzondere lift
Ik zou met de bus naar
Haaksbergen, om daar in een
kerk te spreken. De bus kwam
niet opdagen en er zou pas een
uur later weer een bus komen.
Dus ik vroeg God om te zorgen
dat ik toch in Haaksbergen zou
komen. Vlak daarna stopt er een
auto waarin iemand zegt: "Bent
u niet Bep Langhout, die in
Haaksbergen zou spreken?
Meerijden?"

