Welkom bij de 3e Online Alpha najaar 2021!
Heb je vragen over..
Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elk
mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar
stimuleren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is er alle ruimte om het
gesprek aan te gaan en je vragen en beleving te delen en vooral om naar elkaar te luisteren.
Goed nieuws!
In overleg met het pastoraal team van de Bernardus en Immanuel parochie gaat namelijk de 3e Online
Alpha van start! Deelname er aan is gratis en je hoeft niet veel boeken kennis van het geloof te
hebben. We ontmoeten elkaar doorgaans op donderdagavonden, van 20.00-21.30 uur online, met
behulp van de gratis app Zoom; een korte handleiding is beschikbaar. Aan de groepsgesprekken zullen
vooral mensen uit de beide parochies deelnemen.
Data: start 23 september 2021
Ook deze 3e Online Alpha wordt in samenwerking met het Bisdom Breda georganiseerd. Op 23
september is de Introductie avond. Gevolgd door 10 interactieve en gezellige online bijeenkomsten,
namelijk op 30 september; 7,14 en 21 oktober; 4, 11, 19, 20 en 25 november en op 2 december.
Organisatie
Elke week staat een belangrijke Alpha vraag centraal, zoals: Wie is Jezus voor jou?; Hoe kun je
geloven?; Bidden: waarom en hoe?; De Bijbel lezen: waarom en hoe? en Hoe leidt God ons?
We beginnen telkens met het kijken naar een Alpha filmpje van zo’n 20 minuten over een bepaalde
Alpha vraag. Daarna bespreken we in kleine groepen hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat
dan om het delen van jouw eigen geloofsvragen, en het luisteren naar de geloofsbeleving van de
andere deelnemers in de groep.
Aanmelden en vragen
Meld je aan, of vraag info via een e-mail aan Frans of aan Adje. Hopelijk tot ziens!
Frans van den Bosch,
pastoraal assistent Bernardus parochie, pastoraalassistent.bern.par@gmail.com
Adje van Geel,
namens de Immanuel parochie, adjevangeel@gmail.com
Waarom een online Alpha cursus ?
De online Alpha cursus biedt mensen die graag vanuit huis aan een Alpha cursus w illen meedoen
daartoe de mogelijkheid. Naast de huidige Corona crisis maatregelen zijn daar uiteenlopende reden
voor. Zoals beter te combineren met de thuis- en / of werksituatie, vanwege vervoersproblemen en
extra reistijden, niet afhankelijk van de weersomstandigheden, en de bijeenkomsten duren nooit
langer dan stipt anderhalf uur.

