
Alpha cursus volgen
Wat is de Alpha cursus? De Alpha cursus is een bekend concept in de christelijke kerken om
op een laagdrempelige en open manier mensen kennis te laten maken met het (katholieke)
geloof. Er worden de meest simpele thema’s behandeld zoals ‘Wie is Jezus’ en ‘Hoe lees je de
bijbel’. Hoewel, het lijken simpele thema’s; het zijn tegelijkertijd ook de meest wezenlijke
vragen die voor ieder mens interessant zijn om zichzelf nu en dan eens af te vragen.

De Alpha cursus is dus voor iedereen. Of je nu wel of niet, of een beetje gelooft.

Hoe ziet de Alpha cursus eruit? In 10 avonden worden verschillende thema’s behandeld. De
avond bestaat uit een:

● Welkom! Ontmoet nieuwe mensen
● Behandeling van het thema aan de hand van een video
● Deelgroepjes

De deelgroepjes zijn het leukste gedeelte van de avond. Je krijgt de ruimte om te spreken met
andere deelnemers om te ontdekken wat het thema verder inhoudt. De deelgroepjes worden
begeleid door twee deelgroepleiders. Zij zijn geen leraren of experts, maar daar aanwezig om
de reis met je aan te gaan.

Een weekend(dag) weg. Er is halverwege de cursus een weekend met als thema ‘De Heilige
Geest’. Het weekend is het belangrijkste onderdeel van de cursus. We bezoeken daarvoor een
retraite plaats (met of zonder overnachting afhankelijk van de kosten en de corona-situatie).

De eerst volgende cursus start op 4 oktober 2022. 

Kosten: we proberen de cursus laagdrempelig te houden. We vragen daarom alleen een
bijdrage voor het weekend. Afhankelijk van de locatie zal dit ongeveer 35 tot 50 euro zijn,
uitgaande dat we zonder overnachting gaan.

Aanmelden kan direct via dit formulier. Heb je interesse, een vraag of wil je even
afstemmen? Neem dan contact op via rk.alpha.utrecht@gmail.com

English speaking groups are part of our Alpha. We work together with the English Mass
Community in Utrecht. Don’t hesitate to join our alpha and send us an email
via rk.alpha.utrecht@gmail.com or subscribe via this form!
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