Welkom
Een derde deel van de mensen op aarde is christen. Jezus speelt een belangrijke
rol in hun leven. Ze vinden bij hem rust, hoop en antwoorden op hun vragen.
Maar wat is het eigenlijk precies, het christelijk geloof? Waarom gaan zoveel
mensen nog steeds het avontuur aan met Jezus? Daarover gaat Alpha.

Op een Alpha avond ontdek je de basis van het christelijk geloof. We willen samen met jou
ontdekken wie Jezus is en wat hij betekent. Misschien heb je vragen over je geloof of over
je leven en wil je er graag met anderen over in gesprek. Dat kan bij Alpha. Het is leerzaam,
persoonlijk en gezellig.

Je ontmoet nieuwe mensen en je leert elkaar op een andere manier kennen. Je bent bezig
met belangrijke vragen in je leven. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en ideeën. Daar is
alle ruimte voor.

Alpha duurt 10 avonden en een vrijdagavond/zaterdag. Om 18:30 uur eten we samen als
begin van de avond. Daarna hebben we het over een vraag, bijvoorbeeld: "Wie is Jezus?",
"Bidden en bijbel lezen, waarom en hoe? ", "Hoe kun je zeker zijn van je geloof?". Na een
Alpha film over dit thema praten we er met elkaar over door in een kleine groep.

Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom. Misschien is het leuk om samen te
gaan met familie, vriend(in), collega. Je bent van harte uitgenodigd op onze open avond
op donderdag 19 september 2019 om 18:30 uur. Je kunt op die avond nog beslissen of je
de Alpha verder gaat volgen of niet. Alpha wordt gehouden in de "Blikopener" bij de
gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Wilhelminastraat 18 in Enschede.
Wil je meer weten over Alpha of wil je je aanmelden voor de open avond,
kijk dan op onze website www.alphaenschede.nl of bel naar 0621202045

