
Voor wie
Vraag je je af of er meer is? 
Ben je op zoek naar de zin
van je leven? Loop je rond
met andere levensvragen 
of wil je meer weten over

het christelijk geloof?
Dan is Alpha echt

iets voor jou!

Wat is Alpha
Samen met anderen op zoek gaan 

naar de zin van het leven. Dat is 
Alpha. Tijdens twaalf interactieve en
inspirerende bijeenkomsten ontdek 
je wat het christelijk geloof inhoudt. 

Of je wilt je geloof nieuw leven
inblazen? Kom dan ook! Je bent 

niet de enige: wereldwijd 
volgen ruim 24 miljoen 

mensen een Alpha.

Hoe 
werkt het

Elke donderdagavond begint 
om 19 uur met een gezellige 

maaltijd.  Na het eten luister je 
naar een korte inleiding over 

één van de onderwerpen. 
Daarna praat je hierover 
door, in kleine groepjes. 

Afsluiting 22 uur.

Welkom
Lijkt het je wat? Dan 

ben je van harte welkom.
Locatie: Inloophuis 

”Schuilplaats”
Rolafweg Noord 7

in Lopik.

Waarom
meedoen

Je ontmoet andere mensen en 
denkt samen na over vijftien 

onderwerpen zoals: Wie is Jezus? 
Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt 

God ons? Geneest God vandaag 
nog? Wat doe ik met de rest van 

m’n leven? Iedereen komt 
met zijn eigen vragen. 

Daar is alle ruimte 
voor. 

Van harte welkom!



Cursus-avonden van 19.00 tot 22.00 uur
Donderdag 20  september  startavond 
Donderdag 27  september
Donderdag 4  oktober
Donderdag 11  oktober
Donderdag 18  oktober
Donderdag 25  oktober
Donderdag 1  november
Vrijdagavond 9 tot zaterdagavond 10 november
Donderdag 15  november
Donderdag 22  november
Donderdag 29  november
Donderdag 6  december
Donderdag 13  december  slotavond

Locatie:
Inloophuis 
Schuilplaats
Rolafweg Noord 7
3411 BH  Lopik
0348-701069

Locatie:
Inloophuis 
Schuilplaats
Rolafweg Noord 7
3411 BH  Lopik
0348-701069

Ontdek het zelf! www.alpha-cursus.nl

We mochten het afgelopen seizoen weer een mooie Alpha hebben met elkaar, met goede gesprekken 
over het geloof. Ook dit jaar hopen we op donderdag 20 september weer te starten met de Alpha. 
Heb je Alpha nog nooit gedaan? Twijfel je nog steeds? Denk je misschien: dat is toch niets voor mij? 
We hopen ook jou dit jaar te mogen begroeten!! Want Alpha is er voor iedereen die zijn of haar geloof 
wil verdiepen, die meer wil weten over geloven of die (opnieuw) kennis wil maken met het geloof. 
Voor meer info of aanmelden, het Alpha team: Irmgard Dorresteijn, Jeroen Pranger, Ina en Cor Verweij: 
06-13882878 of 0348-553191 of corverweij@kpnmail.nl


