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Vragen over het leven of over het christelijk geloof?

Dat doe je op Alpha! Heb je vragen over het
leven en/of over het christelijk geloof? Bij
Alpha stel je al je vragen en praat je met
andere deelnemers door over interessante 
onderwerpen. Je bent niet de enige
Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24
miljoen mensen een Alpha. In maart 2023
start er een nieuwe cursus in Huizen.

Dinsdag 22 maart 2023 @ Zenderkerk
Brede Englaan 28 Huizen @ 18.30 uur
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Ontmoeten, vragen en ontdekken

Voor wie?
Alpha is voor iedereen, van jong (ca. 20 jaar) tot
oud! Heb je vragen over het leven of over het
christelijk 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 inspirenende
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen
vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws.
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is
helemaal gratis!

Welkom!

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 10Alpha-avonden
Elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal. Op Alpha
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?

Kom vrijblijvend naar de introductieavond:
Woensdag 22 maart 2023 @ Zenderkerk

Borneolaan 30 Huizen @ 18.30 uur

Meer info:

alpha-cursus.nl
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We houden de Alpha cursus in de Zenderkerk 
(Borneolaan 30 1276 NS Huizen) 
We beginnen met een gezamenlijke maaltijd 
(aanvang 18.45 uur). Daarna volgt er een 
korte inleiding door één van de teamleden 
gevolgd door fi lm waarover wordt 
doorgepraat in kleine groepen. We besluiten 
de avond om 21.30 uur met een drankje.  

De cursusavonden zijn de woensdagavonden 
van 22 maart tot en met 7 juni. Op zondag 9 
april bezoeken we een kerkdienst (aanvang 
9:30 uur). 

Uitnodiging voor 
Alpha 2023!

De onderwerpen die we gaan 
behandelen zijn:

•  22 maart  Is er meer? 

•  29 maart  Wie is Jezus? 

•  12 april  Waarom stierf Jezus? 

•  19 april  Bidden: waarom en hoe? 

•  26 april  De Bijbel lezen: waarom 
  en hoe? / De Heilige Geest. 

•  10 mei  Hoe leidt God ons? 

•  17 mei  Hoe kan ik het kwade 
  weerstaan? 

• 24 mei  Waarom en hoe moet ik 
  getuigen? 

•  31 mei  Hoe nu verder/
  Hoe zit het met de kerk? 

•  7 juni  Slotavond 

Tijdens de eerste avond ontvang je een Alpha-
werkboekje. Dit werkboekje sluit aan bij het boek 
‘Een kwestie van leven’ van Nicky Gumbel (ISBN: 
9789060677209). Dit boek is te koop via internet 
(bijvoorbeeld www.bol.com) of bij de Echowinkel.

Je kunt je aanmelden door te reageren via 
onderstaande e-mail.

alphacursushuizen@gmail.com

Kennismaken met het christelijk 
geloof, open gesprekken en samen 
optrekken, daar gaat het om bij 
Alpha.  

Het Alpha-team

Aanmelden:


