ROOSTER VOOR DEELNEMERS ALPHA CURSUS FEBRUARI - APRIL 2020
PAROCHIE H.BERNARDUS VAN CLAIVAUX EN IMMANUEL PAROCHIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIE BIJEENKOMST VOORAFGAANDE AAN DE ALPHA CURSUS OP 14 JANUARI 2020:
Op dinsdagavond 14 januari 2020, van 19.30 – 21.00 uur, is er een reünie van de deelnemers aan de 1e Alpha
cursus in de Cuyperszaal. De deelnemers mogen iemand meenemen die ze kennen om zo ook van anderen
te horen wat een Alpha cursus met je kan doen. Tevens wordt er informatie verschaft over de 2e Alpha
cursus. Heb je belangstelling, je bent van harte welkom!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het rooster geeft een overzicht van de 9 bijeenkomsten en welke thema’s dan aan de orde zullen komen.
Na de gemeenschappelijke maaltijd volgt een inleiding op het thema / de thema’s van die bijeenkomst.
Daarna wordt er in gespreksgroepen vooral naar elkaar geluisterd als we over het thema / de thema’s gaan
spreken.
ALPHA: verwijst naar het Alpha Nederland werkboekje voor de deelnemers. In dat werkboekje komen de
zogenaamde Alpha thema’s aan de orde. Dat boekje wordt gratis beschikbaar gesteld. Aan de Alpha cursus
zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd wordt op prijs gesteld.
THEMA NUMMER VLGS.
ALPHA

No. BIJEENKOMST EN DATUM

INLEIDER

INFO

(1) 2

1e 11-02-2020

Peter Derks

3+4

2e 18-02

Alex Schuerman

5

3e 03-03

Alex Schuerman

7

4e 10-03

Peter Derks

6

5e 17-03

Maickel Prasing

8+9

6e zaterdag 21-03
-ochtend

Piet de Meijer

Pastoraal werker Immanuel
parochie en Bernardus par.

Frank v. Gerven

Diaken Bernardus parochie
Pastoor Bernardus parochie en
wnd. pastoor Immanuel
parochie
Diaken Bernardus parochie

10

-middag

11+12

7e 31-03

Maickel Prasing

13

8e 07-04

Frank v. Gerven

14+15

9e 14-04

Frans v. d. Bosch

Zie bladzijde 2 voor verdere info.
bladzijde 1

Pastoraal werker Bernardus
parochie en Immanuel
parochie
Priester-assistent Bernardus
parochie en Immanuel
parochie
Priester-assistent Bernardus
parochie en Immanuel
parochie
Pastoraal werker Bernardus
parochie en Immanuel
parochie
Pastoor Bernardus parochie en
wnd. pastoor Immanuel
parochie

Pastoraal-assistent Bernardus
parochie

Tijdschema van de bijeenkomsten:
Op dinsdagavond is het tijdschema: inloop 18.15-18.30 uur; 18.30 – 19.15 uur: welkom en maaltijd; 19.15 –
20.00 uur: opening, inleiding, vragen beantwoorden; 20.00 – 20.10 uur: pauze met koffie/thee; 20.10 - 21.30
uur: gespreksgroepen; 21.30 – 21.40 uur: desgewenst napraten in Cuyperszaal; 21.40 uur: einde. Op de
laatste bijeenkomst op 14 april eindigen de groepsgesprekken om 21.00 uur, daarna vindt de feestelijke
afsluiting plaats.
Op zaterdag 21 maart is het tijdschema: 10.00-10.40 uur: welkom en inleiding, vragen beantwoorden;
10.40- 10.50 pauze; 10.50-12.00 uur: gespreksgroepen; 12.00 -12.40 uur: gemeenschappelijke maaltijd;
12.40 – 13.00 uur: pauze met koffie/thee en rondje Basiliek lopen; 13.00-13.40 uur: opening, inleiding,
vragen beantwoorden; 13.40 -13.50 uur: pauze; 13.50 – 14.50 uur: gespreksgroepen; 15 uur: einde.
Locatie :
Pastoraal-diaconaal Centrum “De Pelgrim” bevindt zich onder de Basiliek. De ingang aangeduid met “De
Pelgrim 2”, vindt u aan de achterzijde van de Basiliek, te bereiken via het Doelpad. Het adres van de Basiliek
is: Markt 57, 4731HN, Oudenbosch. De locatie is goed bereikbaar per trein (station Oudenbosch), per bus
(lijn 311 Breda – Oud Gastel v.v.) en per auto. Rond de Basiliek is er genoeg parkeergelegenheid.
Coordinator:
Frans van den Bosch, pastoraalassistent.bern.par@gmail.com

BIJEENKOMSTEN EN DE 15 BIJBEHORENDE ALPHA NEDERLAND CURSUS THEMA’S
(1) = Thema 1
1e
2e
3e
4e
5e
6e
6e
7e
8e
9e

Bijeenkomst: (1) Is er meer? en (2) Wie is Jezus?
Bijeenkomst: (3) Waarom stierf Jezus? en (4) Hoe kun je geloven?
Bijeenkomst: (5) Bidden: waarom en hoe?
Bijeenkomst: (7) Hoe leidt God ons?
Bijeenkomst: (6) De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Bijeenkomst Ochtend : (8) Wie is de Heilige Geest? en (9) Wat doet de Heilige Geest?
Bijeenkomst Middag: (10) Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
Bijeenkomst: (11) Hoe nu verder? en (12) Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Bijeenkomst: (13) Waarom en hoe vertel ik het anderen?
Bijeenkomst: (14) Geneest God ook nu nog? en (15) Hoe zit het met de kerk?

[versie 17-12-2019]
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