ONLINE ALPHA CURSUS
Waarom een Alpha-cursus?
Er zijn verschillende manieren van omgaan met je geloof en daarmee met God. Zo kun je boeken
lezen over geloven of lezen hoe andere mensen God ervaren. Als je je daartoe zou beperken praat je
in zo’n geloofsbeleving over God. Dan heb je nog géén persoonlijke relatie met Hem en ervaar je
Hem nog niet echt in je eigen leven.
Als je dat op de duur als onbevredigend gaat ervaren kun je gaan werken aan een andere manier van
omgaan met je geloof en met God, namelijk aan de ontwikkeling van een persoonlijke en
vertrouwensvolle band met Hem, Jezus en de heilige Geest. Dat kost tijd en gaat zeker niet vanzelf.
Maar je kunt er je hele leven, met vallen en opstaan, aan blijven werken.
God roept ieder van ons in ons hart. Daar moeten we dan wel naar leren luisteren en ons daarvoor
ook willen openstellen om vervolgens, met de genade van God, te proberen zijn liefde voor ons te
gaan beantwoorden. Zo gaan we op weg naar een persoonlijke relatie met God, waarin we praten
met en luisteren naar God als Onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de heilige Geest. Als je zo je
geloof probeert te gaan beleven zal dat niet alleen veel vreugde en vrede in je hart geven. Je bent
dan ook meer in staat om vanuit je hart op een aanstekelijke wijze over je geloof te gaan praten met
mensen om je heen die vragen hebben.
Samen over je geloofsbeleving praten
De Alpha-cursus is een belangrijk hulpmiddel om je, samen met andere deelnemers, bewust te
worden van de uitdagingen van het werken aan een persoonlijk relatie met God en Jezus en om de
werking van de heilige Geest te ervaren. Aan de hand van inleidingen over belangrijke geloofsvragen
zoals ‘Hoe kun je geloven?’, ‘De Bijbel lezen: waarom en hoe?’, ‘Hoe leidt God ons?’ en ‘Wie is en wat
doet de heilige Geest?’, wordt in kleine groepen met elkaar daarover gepraat en vooral naar elkaar
geluisterd. Het goed luisteren naar hoe anderen over hun geloofsbeleving praten wordt namelijk
ervaren als bijzonder waardevol.
Waarom een online Alpha-cursus?
De online Alpha-cursus biedt mensen die graag vanuit huis aan deze cursus willen meedoen de
mogelijkheid om die wens te realiseren. Daarvoor kunnen uiteenlopende reden zijn, zoals beter te
combineren met de thuis- en / of werksituatie, vervoersproblemen en reistijden,ingegeven door de
coronamaatregelen.
Opzet online Alpha-cursus
Dit najaar organiseert het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda voor de parochies de eerste
online Alpha-cursus. De Bernardus- en Immanuelparochie nemen daaraan gezamenlijk deel. Alle
deelnemers volgen eerst de online inleidingen en daarna gaan de deelnemers uit beide parochies
met elkaar online in gesprek. Ze worden daarbij begeleid door het Online Alpha-team van beide
parochies. De online sessies beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.30 uur. Onderstaand ziet u de
data en de thema’s.
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Introductie 10 september: Is er meer?
17 september: Wie is Jezus?
24 september: Waarom stierf Jezus?
1 oktober: Hoe kun je geloven?
8 oktober: Bidden: waarom en hoe?
15 oktober: De Bijbel lezen: waarom en hoe?
29 oktober: Hoe leidt God ons?
6 en 7 november weekend: Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest?
Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?
12 november: Hoe nu verder?
19 november: Hoe kan ik het kwade weerstaan?
26 november: Waarom en hoe vertel ik het anderen?
3 december: Geneest God ook nu nog?
10 december: Hoe zit het met de kerk?

Aanmelden
Aanmelden doet u door een email te sturen naar coördinator Frans van den Bosch,
pastoraalassistent.bern.par@gmail.com met vermelding van uw naam, adres en telefonische
bereikbaarheid. U ontvangt daarna een bevestigingsmail met verdere informatie. Mocht u vragen
hebben, gebruik daarvoor dan ook dit mailadres. Let er a.u.b. op dat een goed werkende
internetverbinding van belang is voor het deelnemen aan onlinesessies en een computer, laptop of
tablet met camera.
Vrijwillige bijdrage
Deelname aan de online Alpha-cursus is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Die kunt u
overmaken op rekening NL91RABO0158784022 t.n.v. Sint Franciscuscentrum, o.v.v. Online Alphacursus.

