
Alpha-cursus 

Ontmoeten 

Vragen 

Ontdekken 

Nieuwe mensen leren kennen 

Een goed gesprek voeren 

Verdiepen in het christelijk geloof 



 

Wat is de Alpha-cursus? 

Op de Alpha-cursus ontmoet je leuke, nieuwe mensen, stel je vragen en praat je met andere 

deelnemers door over interessante onderwerpen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Tijdens de in-

teractieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijke geloof inhoudt.  

  

Voor wie? 

Ben je nog jong  of sta je al verder in het leven, de Alpha-cursus is voor iedereen! Heb je vra-

gen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is dit echt iets voor jou. Er is alle ruimte 

om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. 

  

Wanneer en waar? 

De bijeenkomsten vinden wekelijks op een donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur 

plaats in het parochiecentrum aan de Rozenstraat 20 in Zeist. De eerste bijeenkomst is op 

donderdag 23 januari. Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend.  

  

Hoe werkt het? 

Elke Alpha-bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, wat hét moment is om elkaar op 

een ontspannen manier 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. Deelname aan de Alpha-cursus is gratis, een vrijwillige bijdrage voor 

de maaltijd is welkom. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op de Alpha-

cursus bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:  

 Is er meer?, Wie is Jezus?, Bidden: waarom en hoe?, De Bijbel lezen: waarom en hoe?, 

 Hoe zit het met de kerk? 

  

Een Alpha-bijeenkomst ziet er zo uit: 

 18.00 Diner 

 19.00  Inleiding door een spreker 

 19.30 Pauze 

 19.45 Gespreksgroepen 

 20.30 Afsluiting 

 21.00 Einde 

 

Welkom en aanmelding 

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom! Aanmelden kan tot 20 januari 2020 

door te mailen of te bellen naar:  

alphacursuszeist@gmail.com, 06- 54902728 (Marian van der Laan).  

Meer info is te vinden op www.parochie-sintmaarten.nl/alphacursus 
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