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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 fundamen-

teel 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 ge-
stuurd 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 papie-
ren nieuwsbrief beschikbaar. Met het 
oog op het milieu en de kosten ver-
sturen 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: www.BepTalk.nl 
E-mail:  tfc@BepTalk.nl  
Tel.:   06-33762908 
Post:  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,  Gre Bank, Marrianne 
Fokkema, vacature??. 

  

 Wonen 

Terwijl ik een paar weken in Misaje 

was, bedacht ik dat het handig zou 

zijn een kookhuis te hebben.  

De Kameroense manier van koken 

kan niet in mijn westerse keuken. 

Voor ons is een gasfornuis handig, 

maar op mijn huishoudelijke hulp 

Glory na, ken ik niemand die ermee 

overweg kan.  Nu de buitenkamers 

van mijn huis vrij komen, wil ik een 

Kameroense vriendin in mijn 

compound (erf) hebben. 

 Irine 

Irine is een jonge vrouw bij wie ik in 

2011 een week in het dorp geweest 

ben. Ze had toen net de eerste 

training voor Bijbelvertaalwerk 

gevolgd, maar het werk was te 

moeilijk voor haar.  

Daarna is ze een opleiding voor 

naaister gaan volgen. In maart 

heeft ze haar certificaat gekregen, 

en nu heeft ze een klein naai-

atelier bij de markt. De afgelopen 

maanden woonde ze bij mijn 

buren, om op het huis te passen. 

In juni komen mijn buren terug, en 

moet ze verhuizen. Ze komt graag 

in een van de buitenkamers van 

het huis wonen. 

 Kookhuis 

Om op het kookhuis terug te 

komen: ik was erg laat met mijn 

idee. Het was een week voor ik 

weer naar Yaounde zou, officieel 

was de regentijd al begonnen, en 

stenen maken doe je wanneer het 

nog droog is. Die worden namelijk 

in de zon gedroogd. Verder wordt 

er niet gebouwd als je er niet 

bovenop zit: ben je weg, dan ligt 

het stil. 

Ik belde de huiseigenaar om 

goedkeuring te vragen (hij woont 

elders). Zijn antwoord: “Ja, dat ga 

ik regelen. Je mag niets betalen, 

mijn broer zal het regelen.” Hij 

heeft stenen kunnen regelen, dus 

als ik straks terugkom... 

http://www.beptalk.nl/
mailto:tfc@BepTalk.nl
http://www.beptalk.nl/bt.php?id=aanmnieuwsbrief


 

 

 

 

Wycliffe  

Wycliffe Bijbelvertalers is de interna-
tionale 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 kerkge-
meenschap 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 onder-
steunen, dan kunt u (het liefst perio-
diek) 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. 

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 00 237 695 02 12 82 of 
 00 237 677 50 0 219 
Post Bep Langhout, SIL 
 B.P. 1299 
 Yaoundé 
 Kameroen 

 

 

 Bruiloften 

In februari en maart ben ik vier 

weken in Misaje geweest, met daarin 

drie feesten! Het slagen van Irine en 

twee bruiloften. Hierboven een foto 

van de trouwerij van pastor Gilbert 

van de kerk waar ik naartoe ga. Hij 

danst rechts van de vrouw in de gele 

jurk, zijn bruid danst naast hem. Dit is 

tijdens de receptie, waar iedereen 

dansend naar voren komt om het 

bruidspaar geluk te wensen. De band 

speelt nummers als “Ayeeeh, the 

Lord is good-eh!”   

 Nchane (“Ntsjanie”) 

Toen ik eind februari in Misaje kwam, 

popelden de Nchane mensen om met 

de woordenverzamel workshop te 

beginnen. Eerder in februari was het 

niet doorgegaan, omdat ik niet 

aanwezig was. Na overleg 

besloten we het eerste deel van 

de workshop in maart te houden. 

Mijn collega Esther kwam om 

samen met de gemeenschap de 

laatste hand te leggen aan de 

nieuwe spellingsregels. Daarna 

heb ik samen met Kay Smoes de 

workshop gegeven. In mei hopen 

we de tweede week te houden. 

 Internet 

Internet werkt weer in Misaje! Dus 

ik hoop weer met jullie contact te 

houden. De laatste week van april 

hoop ik weer naar Misaje te gaan.  

Half mei vertrekken mijn 

buitenlandse collega’s en goede 

vrienden, ik zou het leuk vinden af 

en toe een mail te krijgen of te 

chatten.  

http://www.wycliffe.nl/
http://www.eg-enschede.nl/
http://www.eg-enschede.nl/

