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Alpha Zeist
Ontmoeten, vragen en ontdekken

Ontmoeten, vragen en ontdekken –
dat doe je op Alpha!
In april 2021 start er een nieuwe Alpha cursus in Zeist.
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk
geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou.
Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over inspirerende onderwerpen. Iedereen komt
met zijn eigen vragen en ideeën.
Je ontdekt altijd iets nieuws en je ontmoet leuke, nieuwe mensen.
Onderwerpen
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.
Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
▪
▪
▪
▪
▪

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk?

Welkom!
Deelname aan de cursus is gratis. Voor de maaltijden tijdens de
bijeenkomsten wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha.

Wanneer
Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend op de volgende
data:
▪ dinsdag 6 april 2021
▪ dinsdag 13 april 2021
▪ dinsdag 20 april 2021
▪ dinsdag 11 mei 2021
▪ dinsdag 18 mei 2021
▪ dinsdag 25 mei 2021
▪ vrijdagavond 28 t/m zondagochtend 30 mei 2021
▪ dinsdag 8 juni 2021
▪ dinsdag 15 juni 2021
▪ dinsdag 22 juni 2021
▪ dinsdag 29 juni 2021
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint om 18.30 uur met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van
de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te
delen in kleine groepen. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.
Locatie
Wijkinloophuis Kerckebosch
Prinses Margrietlaan 32, 3708 ZA Zeist (Zwaluwnest)
Mee doen?
Je kunt je aanmelden voor de Alpha-cursus bij Marieke Boersema
(coördinator) via marieke@buurtvrij.nl of 030-6971106 (Wijkinloophuis
Kerckebosch).

Alpha is een van de Buurtvrij activiteiten in de wijk Zeist-Oost, en wordt
georganiseerd vanuit Wijkinloophuis Kerckebosch.
Zie voor meer informatie www.wijkinloophuiskerckebosch.nl.
Alpha wordt ondersteund door de Evangelie Gemeente Zeist en de
Oosterkerk.

