
Alpha Cursus Sittard
in een katholieke setting

 

 

"Waar leef ik eigenlijk voor? Wie is Christus
voor mij? Wat heb ik aan de Bijbel?

 

Deze en andere diepere vragen kunnen je
bezig houden.

.

U bent  van harte welkom op een
Alpha Cursus!

Een Alpha Cursus is een goede manier om (opnieuw)
vanaf de basis kennis te maken met Christus. Vrij met
elkaar spreken in een ontspannend en
vriendschappelijk sfeer. Een tijdje ga je op pad met
andere mensen die je vanzelf beter leert kennen.

 

Hoe ziet het
programma

eruit? 

Dan volgt een inleiding van
een half uur waarin een

thema wordt aangedragen.
Zo'n thema kan zijn:

Waarom stierf Jezus aan het
kruis? De Bijbel lezen:

waarom en hoe? Hoe leidt
God ons? 

 

De avond begint met een
gezamenlijke maaltijd,

waarbij het gesprek gaat
over de belevenissen van

alledag.

 

De inleidingen bieden stof
tot nadenken en

uitwisseling in kleinere
groepjes.

 

Ontmoeten     Vragen     Ontdekken



Alpha 2020
 
WAAR, WANNEER, EN HOE LAAT?
 

In het gebouw van de 'Zaterdag Middag Club' (Oud Dacapo-
College) President Kennedysingel 20, 6137 AC Sittard.
Het voormalige Dacapo-College ligt naast de Kollenberg. 
 

De cursus duurt elf weken, op de volgende dinsdagavonden:
8, 15, 22, 29 september en 6, 13, 27 oktober en 3, 10, 17, 24 november.
 

Van 18.30 tot 21.30 uur. Wij beginnen met een warme maaltijd.
 

Bij de cursus hoort tevens een weekend van zaterdagochtend tot
zondagmiddag op 24 en 25 oktober.
 

De Alpha Cursus is gratis. Alleen voor de maaltijd en het weekend
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
Voor meer informatie over deze Alpha Cursus, kijk op:

www.alphasittard.nl
 
Als u interesse, vragen of verzoeken heeft, neem dan contact met
ons op via onderstaand e-mail adres:

alphacursussittard@hotmail.com 

De Alpha
Cursus is voor
iedereen die

meer wil weten
over het

christelijk
geloof.

Alpha Cursus Sittard in a katholieke setting

Wij horen graag van u!

http://www.alphasittard.nl/

