1e Alpha cursus van de Bernardus en Immanuel parochie
op 16 september 2019 succesvol van start gegaan
Op maandag 16 september is de eerste Alpha-cursus van start gegaan met 25 deelnemers: 19 uit de
Bernardusparochie en 6 uit de Immanuelparochie. De cursus bestaat uit een negental interactieve
bijeenkomsten die zijn gericht op geloofsverdieping die je hart raakt. Elke bijeenkomst begint met
een gemeenschappelijke maaltijd. Daarna volgt een korte inleiding op een van de thema’s die gaan
over belangrijke vragen voor ons, gelovigen. Wie is Jezus voor mij? Hoe kun je geloven? Waarom
bidden en hoe? Hoe leidt God ons? Wat doet de heilige Geest?
Na de inleiding wordt in groepen met elkaar verder gesproken over het thema en wordt vooral naar
elkaar geluisterd. We bidden geregeld dat de heilige Geest onze harten mag openen voor Gods
Woord en voor elkaar.
Na de gemeenschappelijke maaltijd in de gastvrije setting van de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal
centrum ’de Pelgrim’ verzorgden tijdens de eerste vier bijeenkomsten achtereenvolgens Ben
Hartmann (secretaris-generaal van het bisdom Breda), pastoraal werker Annemiek Buijs, diaken
Egbert Bornhijm en pastoor Maickel Prasing een boeiende inleiding.
In de groepsgesprekken is op de thema’s van de
inleiding nader ingegaan. De deelnemers blijken
deze gesprekken als bijzonder waardvol te ervaren
en luisteren met grote aandacht naar elkaar. Je
ervaart dat de deelnemers op een vraag als ‘wat
betekent het geloof voor je?’ uit hun hart daarop
antwoord proberen te geven. Juist doordat de
antwoorden van elkaar kunnen verschillen ontstaat
een mozaïek dat voor een ieder verrijkend kan zijn.
Of zoals een deelnemer opmerkte: ‘Zo leer ik nog
heel veel van anderen in de gespreksgroep’.
Je leert ook meer vanuit je hart over je geloof te gaan praten en je merkt dat je zelfvertrouwen op
dat punt daardoor toeneemt. Daarmee ben je ook beter in staat om met enthousiasme te praten
met mensen die meer over het geloof willen weten.

FEESTELIJKE AFSLUITING VAN DE 1e ALPHA CURSUS OP 14-11- 2019
[25-11-2019]

De Alpha cursus staat volop in de belangstelling. In heel Nederland gaan of zijn de parochies er mee
aan de slag gegaan; in het kader van parochie vernieuwing speelt de Alpha cursus een stimulerende
rol. Gelovigen en mensen die zoeken naar de zin van hun leven houden zich met vragen bezig zoals:
Is er meer in het leven dan het dagelijkse leven, Hoe kun je geloven, Wie is Jezus, Leidt God ons, en
Waarom en hoe te bidden? Maar ook wat kan ik eigenlijk zeggen als iemand mij vraagt: Waarom
geloof je? De Alpha cursus richt zich op dit soort vragen.
In de periode september-november 2019 hebben aan de 1e Alpha cursus 26 mensen deelgenomen.
Daarvan zijn er 6 afkomstig uit de Immanuel parochie en 20 uit de Bernardus parochie. De
tussentijdse evaluatie door de deelnemers van de bijeenkomsten leverde het rapport cijfer van
gemiddeld een 8 op.

Voorbeelden van reacties van de deelnemers op het evaluatie formulier zijn: ‘een geweldige opbouw;
de moeite waard om anderen er warm voor te maken; ga zo door; de Alpha cursus is een prima en
leerzame cursus, daar steek ik veel van op; voor mij een rijke ervaring, dank voor onze Alpha cursus’.

Op maandagavond 14 november 2019 vond de feestelijk
afsluiting van deze 1e Alpha cursus plaats. Veel dank werd
uitgesproken voor de inzet van de mensen die een inleiding
hebben gegeven, voor Sjaan Scholten die voor de maaltijden
zorgde, en voor de leden van ons Alpha team die de cursus
leidden: Tonnie van Bruinisse, Adje van Geel, Jozien Notten,
Tineke Steegmans en de beide gespreksleiders: Corrie Antens
en Frans van den Bosch.
Aan de deelnemers zijn certificaten uitgereikt, ondertekend
door onder andere pastoor Maickel Prasing. De avond werd
besloten met een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje.

