Alpha-cursus
Ontmoeten, samen eten, nadenken over het christelijk geloof. Dat is de Alpha-cursus in een
notendop. Alpha is een serie van circa 10 bijeenkomsten en een weekend waarin u de deelnemers
op een toegankelijke manier meeneemt in alle aspecten van het christelijk geloof. Iedere
bijeenkomst begint met een heerlijke maaltijd en tijd voor ontmoeting.

Thema
Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek
Missionair werk

Ontmoeten, samen eten, nadenken over het christelijk geloof. Dat is de Alpha-cursus in een
notendop. Alpha is een serie van circa 10 bijeenkomsten en een weekend waarin u de deelnemers
op een toegankelijke manier meeneemt in alle aspecten van het christelijk geloof. Iedere
bijeenkomst begint met een heerlijke maaltijd en tijd voor ontmoeting. Daarna is er een kort,
inspirerend verhaal over het onderwerp van die avond en alle ruimte om vragen en gedachten te
delen in kleine groepen.
Een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk?

Waarom

Als gemeente kunt u door het organiseren van een Alpha geïnteresseerden de gelegenheid bieden
om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het christelijk geloof. Alpha is een
beproefd middel: Wereldwijd hebben 25 miljoen mensen al aan de cursus deelgenomen.

Voorbereidingstijd
Begin 2 maanden van tevoren met het samenstellen van een team en de PR.

Tips
Organiseer altijd een maaltijd. Samen eten verbindt!
Vraag gemeenteleden of ze willen koken voor de groep.
Geef Alpha gratis (vraag eventueel een bijdrage voor het Alpha weekend).
Ga voorafgaand aan uw Alpha met uw team naar een Alpha Nederland Training om goed
voorbereid de cursus te kunnen geven.
Registreer uw Alpha op registratie.alphanederland.org zodat deze op alphacursus.nl te
vinden is voor potentiele deelnemers.

Info & downloads
Volg één van de trainingsdagen, bestel de cursusmaterialen en registreer en organiseer een
cursus in uw gemeente of wijk.
Website Alpha Nederland

Vrijwilligers
4

Uitvoeringstijd
Tien cursusavonden plus weekend

Budget
100 euro (excl. maaltijden)

Benodigdheden
Cursusmateriaal: Alpha-starterspakket

