Alpha Cursus 2020 van start in Terbroek
Wat is Alpha?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens twaalf interactieve en
gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Ontmoeten, vragen en ontdekken –dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere
deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer;
wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. En in Terbroek inmiddels al meer dan 100
mensen!
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Wil jij ontdekken wie Jezus is? Ken je de kerk maar wil je meer weten over
God en de Bijbel? Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof of wil je groeien in je
geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en
ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen
vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal
gratis!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed
te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de
onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn twaalf Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. Elke bijeenkomst staat een
ander onderwerp centraal.
Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een
keertje vrijblijvend kennismaken? Op 8 januari 2020 start er weer een Alpha Cursus in Terbroek.

Informatie over de cursus
Inloopavond
15-1
22-1
29-1
05-2
12-2
26-2
04-3
06-3
07-3
07-3
11-3
18-3
25-3
1-4
5-4
8-4
12/13-4
15-4

Woensdag 8 januari 2020 is er een vrijblijvende kennismakingsavond. Deze
avond begint om 19.45 uur Thema: Is er meer?
Avond 1
les 2
Wie is Jezus?
Avond 2
les 3
Waarom stierf Jezus?
Avond 3
les 4
Hoe kun je geloven?
Avond 4
les 6
De bijbel lezen: waarom en hoe?
Avond 5
les 5
Bidden: waarom en hoe?
voorjaarsvakantie
Hoe leidt God ons?
les 11 Hoe kan ik het kwade weerstaan?
weekend
les 8
Wie is de Heilige Geest?
weekend
les 9
Wat doet de Heilige Geest?
weekend
les 10 Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest
Biddag
Avond 7
les 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen
Avond 8
les 13 Geneest God ook nu nog?
Avond 9
les 14 Hoe zit het met de kerk?
zondagochtend
Alpha dienst Hervormde kerk Zwartebroek
Avond 10
x
Gastenavond
Pasen
Avond 11
Les 15 Hoe nu verder? (Wat doe ik met de rest van mijn

leven?)
Hoe laat

Waar
Kosten

Iedere avond duurt van 19.00 – 21.30 uur
We beginnen om 19.00 uur met een gezellige gezamenlijke maaltijd
Om 19.45 uur start het programma met een inleiding.
Om 20.30 uur gaan we in kleine groepjes uit elkaar om door te praten
Om 21.30 uur sluiten we af.
Het verenigingsgebouw de 'Hof' van de hervormde kerk aan de
Eendrachtstraat in Zwartebroek
De Alpha Cursus is veel waard, maar kost helemaal niets!

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.alphaterbroek.nl of neem contact op met één van ons:
Anne Arendsen
06-22975871
Gert van Putten 06-53201844
Ria Kuijt
06-13964784
Harry Buitink
06-57548482
Gerrit Westeneng 06-22100682

www.alphaterbroek.nl
of mail naar: info@alphaterbroek.nl

