
Welkom Lopik op de 
Alpha-cursus.nl

 •  Wat is het doel van mijn leven?  
 •  Wanneer ben ik nou echt gelukkig? 
 •  Waar bestaat mijn leven eigenlijk uit als alles wegvalt?

Het zijn allemaal vragen die juist in deze tijd omhoog kunnen komen.
Want tijdens de coronacrisis denken veel meer mensen na over zingeving. 
Logisch, het is ook een heel gekke tijd. 
Even bij iemand op de koffie gaan, uit-eten met vriendinnen en werken op 
kantoor, opeens kon het allemaal niet meer. Het is logisch dat je gaat nadenken 
over het leven als de ‘normale dingen’ uit de agenda verdwijnen.
Natuurlijk kunnen er dan vragen opkomen over hoe je nu in het leven staat. 
Vragen zoals:  •  Wie ben ik en hoe ben ik geworden wie ik nu ben?
 •  Wat kan ik met het christelijk geloof? 
 •  Die kerk van vroeger… moet ik daar nog iets mee? 
 •  Tot wie bid ik eigenlijk? 

Als je met soortgelijke vragen zit kan het heel fijn zijn om hier met andere 
mensen over na te denken.
Sommige vragen zijn best moeilijk om in je eentje over na te denken. 
Waarom niet samen met anderen, die dezelfde vragen hebben over het leven? 
Alpha is dé plek waar dat kan. In ongeveer vijftien bijeenkomsten (vanaf januari 
t/m april) ga je met elkaar het gesprek aan. 
Elke bijeenkomst start met een gezellig moment samen, waar je alle tijd hebt om 
elkaar te leren kennen. Daarna behandelen wij een onderwerp uit het christelijk 
geloof zoals: ‘Hoe kun je eigenlijk geloven?’ en ‘Bidden: waarom en hoe?’. 
Dan start de ‘kleine groep’, waar je alles mag zeggen wat je denkt en volop je 
vragen kan stellen. Alpha is voor iedereen! Of je nu wel, niet of een beetje ge-
looft. Wereldwijd gingen miljoenen mensen je voor. In Nederland waren dat er 
al ruim 300.000. Benieuwd hoe zij Alpha hebben beleefd? Lees hun verhalen op: 
alpha-cursus.nl

We hopen volgend jaar in januari te starten. Meld je vast aan dan gaan wij kijken 
per wanneer en op welke dag we de Alpha gaan starten.
Voor vragen of meer informatie bel/app/mail met Cor, tel. 06-13882025
corverweij@kpnmail.nl


