Programma Alpha-cursus 2018

Alpha-cursus 2018
R.K. Parochie van de H. Dionysius Heerhugowaard
De Alpha-cursus begint weer op 19 september 2018. Miljoenen mensen
wereldwijd hebben deze cursus gevolgd: een paar weken bezig zijn met
het wezenlijke van het christelijk geloof.
De Alphacursus ...
Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom. Alpha is ook
een ‘opfris’-cursus! Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd
een band opbouwen met elkaar. De avonden beginnen met een maaltijd.
Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen. In kleine
groepen praten over eigen vragen. Alle vragen mogen gesteld worden; Alpha
is een plek waar geen enkele vraag als te eenvoudig wordt gezien.
18.30 uur
18.45 uur
19.30 uur
20.15 uur
20.30 uur
21.30 uur

zaal open en ontvangst
gezamenlijke maaltijd
mededelingen en inleiding
koffie & thee
gesprek in kleine groepen
einde

woe 19-09

Wie is Jezus?

Pastoor Frank Domen

woe 26-09

Waarom stierf Jezus aan het ^

Clara ten Hacken

woe 03-10

Wat is geloven?

Johan Gierlings

woe 10-10

Bidden: waarom en hoe?

Peter Zaat

woe 17-10

De Bijbel lezen: waarom/hoe?

kapelaan Nars Beemster

woe 07-11

Goed en kwaad

Diaken Eelke Ligthart

woe 14-11

Hoe leidt God ons?

Rector Jeroen de Wit

za 17-11

De Heilige Geest !?

Karel+Tiny Pouwels

woe 21-11

Hoe het vertellen aan anderen?

Pastoor Henk Niesten

woe 28-11

Hoe zit het met de Kerk?

Mgr. Jan Hendriks
(onder voorbehoud)

CCCCCCCCCCCCCCC

Meer info: dionysiusparochie.nl
Ik doe mee met de Alpha-cursus 2018
Pastoor Frank Domen 06 - 26 30 66 36 of pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
Diaken Eelke Ligthart 072 - 57 44 328 of eelkeligthart@dionysiusparochie.nl

voor- en achternaam
adres+postcode
telefoon vast
telefoon mobiel
email
geboortedatum

I d e e t j e ?!
Er zijn nieuwe sprekers/inleiders
Kom dus nóg een keer naar de Alpha-cursus
en neem iemand mee!

overige info
opgave brievenbus pastorie, Middenweg 248, 1701 GH Heerhugowaard
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl - 06 - 26 30 66 36
eelkeligthart@dionysiusparochie.nl - 072 - 57 44 328

