
Er is meer. Ontdek het zelf op de Alpha-cursus 

Welkom op onze Alpha-introductieavond op 23 januari 2020 in de Koningshof, De Blekerij 33 te 

Leusden. 

 

Begin 2020 gaan we in de Koningshof met de Alpha-cursus van start. Kent u / ken jij vrienden, 

buren, familieleden, kennissen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof? Of zou u / jij zelf 

de basis van het christelijk geloof willen opfrissen? Iedereen is van harte uitgenodigd op onze 

Alpha-introductieavond op 23 januari 2020 in De Koningshof, de Blekerij 33 te Leusden. Vanaf 

18.30 uur verzorgen wij een maaltijd en introductieavond, zodat er geproefd kan worden aan wat 

een Alpha-cursus inhoudt. Daarna zal de cursus nog 8 donderdagavonden plaatsvinden in De 

Koningshof. Ook is er na 6 of 7 avonden een half weekend gereserveerd voor de cursus op een 

nog nader te bepalen locatie. 

 

Wat is Alpha? 

De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het 

christelijk geloof inhoudt. Meer dan dertien miljoen mensen wereldwijd hebben met veel plezier 

Alpha gevolgd. In Nederland gingen ruim 160.000 mensen je voor. De cursus bestaat meestal uit 

tien doordeweekse avonden en een weekend weg. 

 Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:  
Wie is Jezus? Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Bidden: waarom en hoe? Bijbel 
lezen: hoe en waarom? Hoe leidt God ons?  

 De cursusavond bestaat uit drie gedeelten:  
een maaltijd, een korte toespraak en daaropvolgend een dynamisch gesprek in vaste 
kleine groepen. 

 De Alpha-cursus is gratis en vrijblijvend.  
Alpha’s worden gegeven in kerken, café’s, studentenverenigingen, jongerenclubs, op het 
werk en zelfs in gevangenissen. 

Gebed gevraagd voor: 

- Deelnemers 

- Bescherming van ons team 

 

In Christus verbonden,  

 

Bart Hoogendoorn 

Arnoud Schoute 

Alie Beens 

Contactgegevens van de Alpha-teamleider:  

Naam: Bart Hoogendoorn 

E-mail adres: barthoog4@gmail.com 

Telefoon nummer: 033-2587562 

 

Meer informatie over de Alpha-cursus: www.alpha-cursus.nl en www.alphaconnect.nl  

http://www.alpha-cursus.nl/
http://www.alphaconnect.nl/

