
 

 

Wat is Alpha?  
 
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha.  
Tijdens circa tien 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 24 miljoen mensen een 
Alpha. 
 
Voor wie? Alpha is voor iedereen! 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 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?   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 circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag of Alpha-weekend. 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? 
 
Welkom!    
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je 
meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? 
 
 

Meer info Alpha in Kamerik  Robbie den Toom 06 49862597   robbiedentoom@hotmail.com  
Ferdinand Eikelenboom  06 26758430   f.eikelenboom@casema.nl   
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      Open Introductie avond  Alpha Kamerik  

 
 
Do 13-sept-2018 20:00u   Thema:  IS ER MEER ?  
  
 
Geheel vrijblijvend kennis maken met Alpha 
 
Gebouw Elim  
Burg. Talsmaweg 19 
3471CM Kamerik 
 
 
 
 
 
 
 
Alpha cursus najaar 2018 
 
Do 20-sept-2018  Wie is Jezus? 
Do 27-sept-2018  Waarom stierf Jezus? 
Do 04-okt-2018  Hoe kun je geloven? 
Do 11-okt-2018  Bidden, waarom en hoe? 
Do 18-okt2018  Bijbel lezen, waarom en hoe? 
Do 25-okt-2018  Herfstvakantie 
Do 01-nov-2018   Hoe leidt God ons? 
*Vr 09-nov-2018 Weekend over de Heilige Geest 
*Za 10-nov-2018 Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? 
Do 15-nov-2018  Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
Do 22-nov-2018  Hoe vertel ik het anderen / Hoe zit het met de kerk? 
Do 29-nov-2018  Geneest God ook nu nog? 
Do 06-dec-2018  Hoe nu verder? 

 
Meer info / aanmelden  Robbie den Toom 06 49862597   robbiedentoom@hotmail.com  

Ferdinand Eikelenboom  06 26758430   f.eikelenboom@casema.nl   

 

mailto:robbiedentoom@hotmail.com
mailto:f.eikelenboom@casema.nl

