ALPHACURSUS
Waar leef ik eigenlijk voor? Wie is Jezus? En wat heeft Hij
met ons leven te maken? Als u met dit soort vragen
rondloopt, kan de Alphacursus iets voor u zijn.

Wat is de Alphacursus?
De Alphacursus biedt iedereen de mogelijkheid
om uit te zoeken wat het christelijk geloof
inhoudt. De bijeenkomsten beginnen met een
gezamenlijke ontbijt. Daarna volgt een inleiding
op het thema (een uitgangspunt van het
christelijk geloof).
Aansluitend is er gelegenheid om in kleine groep
na te praten en vragen te stellen. De Alphacursus
is een plek waar geen enkele vraag als te simpel
of bedreigend wordt gezien.
Hoe is de opzet van de Alphacursus?
De cursus duurt 10 weken: één avond in de week
en een weekend. Voorafgaande aan de cursus is
er een introductieochtend. Op die ochtend kunt u
kijken of de cursus iets voor u is.
Wat komt er aan de orde?
● Wat is bidden en hoe doe je dat?
● Bijbellezen: waarom en hoe?
● Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
● Waarom stierf Jezus aan het kruis?
● Hoe zit het met de kerk?
● Wie is de Heilige Geest?

Voor wie is het?
De Alphacursus is toegankelijk voor iedereen.
Bijvoorbeeld voor mensen:
● die meer willen weten van het christelijk geloof
● die pas christen zijn geworden
● die de 'basics' van hun geloof (nog) eens willen
doordenken

Reactieformulier
Ik wil mij opgeven voor de Alphacursus
Naam:
______________________________________________
Voornaam:
______________________________________________
Adres:

Wat kost het?
De Alphacursus is gratis. Soms wordt er voor de
maaltijden en het weekend een bijdrage
gevraagd.

______________________________________________
Postcode:

Waar en wanneer is het?
De Alphacursus wordt gegeven in ons gebouw
aan het Liesbos 28. Elk jaar start er een cursus in
januari. De aanvangsdatum van
de volgende Alphacursus staat op onze website
vermeld (www.degraankorrel.nl).

______________________________________________
Telefoon:

U bent van harte welkom!

Meer informatie en opgeven:
www.degraankorrel.nl
Fred Kooi 023 557 62 28

In 2018 starten we op woensdag 31 januari
met een nieuwe cursus!

______________________________________________
Woonplaats:

______________________________________________
E-mail:
______________________________________________

