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Aan de slag met Alpha

We hopen dat deze folder jouw parochie inspireert om voor het eerst  

of opnieuw een cursus te geven. Zo ga je aan de slag met Alpha: 

1. Ervaar zelf een Alpha bij jou in de buurt. 

Kijk op alphanederland.org/evenementen voor een  

Alpha Experience in jouw bisdom.

2. Vorm een Alpha-team.

3. Kom met je team naar de Alpha Nederland Training &  

Inspiratie in Veenendaal op 5 september 2020.

4. Ga van start met Alpha. Registreer je cursus op  

registratie.alphanederland.org.

Waarom  
een Alpha 
in jouw  
parochie?



Wat is Alpha?

Ontmoeten, vragen en ontdekken zijn de belangrijkste ingrediënten van Alpha. 

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

De interactieve cursus biedt deelnemers de kans om al hun levensvragen en 

vragen over het christelijk geloof te stellen tijdens circa tien bijeenkomsten. 

Alpha wordt gegeven in honderden geloofsgemeenschappen. 

MAALTIJD

Elke Alpha begint met 
een gezellige en lekkere 
maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen 
manier goed te leren 
kennen.

INLEIDING

Daarna wordt er een 
inspirerend verhaal verteld 
of een film gekeken 
over onderwerpen als: 
Is er meer? Wie is Jezus? 
Bidden: waarom en hoe? 
enz.

GESPREK

Vervolgens kunnen de 
deelnemers àl hun vragen, 
ideeën en gedachten 
delen in kleine groepen. 
De sfeer daarin is open, 
vriendelijk en eerlijk. 

“Veel Nederlanders, zowel buiten als binnen de kerken, zijn 
religieus onzeker. Tegelijkertijd leeft er in hun hart een diep 
religieus verlangen. Alpha kan mensen helpen om zicht te 
krijgen op het christelijk antwoord op dat verlangen.”

Gerard de Korte | Bisschop van ‘s Hertogenbosch

“Het bijzondere aan Alpha vind ik hoe je met elkaar over het 
geloof kunt spreken. Of je nu midden in de kerk, aan de rand of 
daarbuiten leeft.”

Heleen van de Reep | Pastoraal werkster

“Op onze Alpha komen vaak twee groepen mensen: 
parochianen en deelnemers die het geloof nog niet kennen. 
En bij allebei gebeuren heel mooie dingen. Zo komen er elke 
Alpha deelnemers tot geloof en zien we bij veel parochianen 
een abstract geloof een levend geloof in Christus worden.”

Frank Jansons | Relatiemanager Alpha Katholiek

Over Alpha Nederland

Alpha Nederland werkt voor de kerk, met de kerk en door de kerk. 

Samen met jouw parochie willen we werken aan:

• Het bereiken van zoveel mogelijk mensen met het evangelie.

• Meer vitale én uitnodigende parochies. 

• Positieve veranderingen in mensen, gezinnen en de (lokale) samenleving.

Impact van Alpha

Al bijna 25 jaar worden in heel Nederland Alpha’s gegeven. Circa 300.000 mensen 

volgden de cursus.  

Nederlands deelnemersonderzoek
Uit Nederlands onderzoek onder Alpha-deelnemers blijkt dat 92% een (zeer) 
positieve invloed van Alpha op hun geloof en leven ervaart. De deelnemers 
vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer en groei  
in geloof.


