


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 te weten komen over het 
christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! 

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Die net als jij op zoek zijn naar 
antwoorden en inspiratie voor hun geloof en leven. Alpha: maak kennis met 
het christelijk geloof. 

Inhoud 

� Maaltijd: start de avonden met een ontspannen, gezamenlijke maaltijd 
en leer elkaar beter kennen. 

� Korte introductie: luister naar een pakkende inleiding op het onderwerp 
van die avond. 

� Gesprek: praat, luister, ontdek en wissel uit. Stel je vragen – geen vraag is 
te gek – en ga erover in gesprek. Dit onderdeel vindt plaats in kleine 
groepjes. 

Onderwerpen 

wo 10 januari 18:30 – 21:30 Wie is Jezus? 
wo 17 januari 18:30 – 21:30 Waarom stierf Jezus aan het kruis? 
wo 24 januari 18:30 – 21:30 Wat is geloven? 
wo 31 januari 18:30 – 21:30 De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
wo 7 februari 18:30 – 21:30 Bidden, waarom en hoe? 
za 10 februari 10:30 – 16:30 Alpha-dag: Wie is de Heilige Geest? Wat 

doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld 
worden van de Heilige Geest? 

wo 14 februari 18:30 – 21:30 Hoe kan ik het goede doen? 
wo 7 maart 18:30 – 21:30 Hoe leidt God ons? Geneest God ook 

vandaag nog? 
wo 14 maart 18:30 – 21:30 Hoe vertellen we het anderen? 
wo 21 maart 18:30 – 21:30 Wat is de kerk? En hoe nu verder? 
wo 4 april 18:30 – 21:30 Feestelijke afsluiting van de Alpha-cursus 

Informatie en deelname 

Iedere avond ben je welkom in de St.-Jozefkerk. De bijeenkomsten vinden 
plaats in de pastorie aan de van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, 
tel: 0 70 - 5114 2 6 2. In de eerste weken wordt het Alpha-werkboek uitgereikt 
dat de onderwerpen toelicht, zodat je ook later alles nog eens kan nalezen. 
De cursus is gratis. Voor de maaltijden wordt wel een bijdrage in de kosten 
gevraagd. 

Aanmelden bij het secretariaat van de 
H.-Augustinusparochie: Désirée de Bruijn, 
e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl, 
tel. 0 6 -1 0 75 6 5 6 5 
Meer informatie op 
https://www.facebook.com/alpha.jozefkerk of bij de 
Alpha-coördinator: Reinoud Kaasschieter, 
e-mail: alpha.jozefkerk@hotmail.com, tel: 0 6 - 216 8 0 315 


