
Alpha-cursus 2019 
Ook in 2019 gaat de Alpha-cursus gaat weer van start. 
Gezamenlijk als kerken willen we het christelijk geloof 
en onze blijde boodschap op een laagdrempelige manier introduceren.  
Dit doen we zowel voor mensen die niet bekend zijn met het christelijk geloof als 
voor mensen die het christelijk geloof opnieuw willen ontdekken. 

De Alpha-cursus loopt van 28 januari tot 15 april en zal in 14 lessen de basis van 
het christelijk geloof behandelen. De cursus wordt gehouden in leefgemeenschap 
Zilt, St. Hubertuslaan 25, 4205 ZA Gorinchem. Iedere cursus avond start om 19.00 
uur met een gezamenlijke maaltijd en eindigt rond de klok van 22.00 uur. 
 
Herken je je in één van de onderstaande onderwerpen/vragen of ken je iemand 
anders die hier meer over wil weten? Voel je vrij om contact op te nemen met 
Gerrit van der Neut (gerritvanderneut@kpnmail.nl of 0183 564606). 
 
Onderwerpen met datum: 
1. Is er meer? - maandag 28-01-2019 
2. Wie is Jezus? - maandag 04-02-2019 
3. Waarom stierf Jezus? - maandag 11-02-2019 
4. Hoe kun je geloven? - maandag 18-02-2019 
5. Bidden: waarom en hoe? - maandag 25-02-2019 
6. De bijbel lezen: waarom en hoe? - maandag 04-03-2019 
7. Hoe leidt God ons? - maandag 11-03-2019 
8. Wie is de Heilige Geest? - vrijdag 15-03-2019 
9. Wat doet de Heilige Geest? - zaterdag 16-03-2019 
10. Vervuld worden met de Heilige Geest?  - zondag 17-03-2019 
11. Hoe kan ik het kwade weerstaan? - maandag 25-03-2019 
12. Geneest God vandaag de dag nog? - maandag 01-04-2019 
13. Hoe zit het met de kerk? - maandag 08-04-2019 
14. Hoe nu verder? (slotavond) - maandag 15-04-2019 

Binnenkort komen er flyers van de Alpha-cursus in de kerk te liggen. Neem er 
gerust een aantal mee om uit te delen aan de mensen om je heen.  
 
Je bent van harte welkom. 
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