Alpha Doetinchem voorjaar 2018
Wat is Alpha? Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is
Alpha. In ca. 11 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het
christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door
over boeiende onderwerpen.
Voor wie? Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven
of wil je meer weten over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!
Je ontmoet leuke nieuwe mensen en bespreekt je vragen en ideeën in een
open, vriendelijke en informele setting.
Hoe werkt het? Alpha begint om 18.30 uur met een gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je
naar een kort inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen
en gedachten te delen. Om 21.30 uur wordt de avond afgesloten. Alpha is helemaal gratis.
We komen tien donderdagavonden en een weekend bij elkaar. De avonden worden gehouden in de
Wilhelminaschool aan de Verdilaan 14A in Doetinchem. De teamleden en de inleiders van Alpha
Doetinchem komen uit verschillende Doetinchemse kerken.
Voorafgaand is er een vrijblijvende introductie-avond:
Op deze avond zijn alle belangstellenden met of zonder introducé harte welkom! We beginnen de avond
met een uitgebreide (gratis) buffetmaaltijd en tijdens een leuk programma kom je alles te weten over de
komende Alpha-periode. Wel graag even opgeven met hoeveel personen je komt. Aan het einde van
deze avond kun je je alsnog aanmelden voor Alpha.
Datum:
Tijd:
Plaats:

donderdagavond 25 januari
van 18.30 – 21.30 uur
Wilhelminaschool, Verdilaan 14A in Doetinchem

Voor meer informatie en opgeven voor de introductie-avond en/of Alpha:
Jan en Riet Geluk, 0314-333 851 of alphacursus.doetinchem@gmail.com
Alpha start donderdagavond 1 februari 2018 om 18.30 uur. Hieronder alle geplande avonden en
onderwerpen:
1 februari:
8 februari:
15 februari:
22 februari:
1 maart:
8 maart:
17-18 maart:
22 maart:
5 april
12 april:
19 april:

Wie is Jezus?
Waarom stierf Jezus?
Hoe kun je geloven?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?
Weekend, over de Heilige Geest
Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Geneest God ook nu nog?
Hoe zit het met de kerk?
Hoe nu verder? Afsluitingsavond

Tip! Kijk ook eens op: alpha-cursus.nl en alphacursusdoetinchem.nl

