
Wat is het doel 

van mijn leven?

Wat is Alpha? 
Met anderen op zoek gaan naar de zin van 

het leven. Dat is Alpha. Tijdens 10 interactieve 
en gezellige (online of fysieke) bijeenkomsten 

ontdek je wat het christelijk geloof inhoud.

Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over 

het leven of over het geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou. 

Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan 
en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?
Op Alpha denk je samen na over inspirerende 
onderwerpen. Je ontdekt altijd iets nieuws. En 

je bent niet de enige; wereldwijd volgden 
ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

alpha-cursus.nl
missiedordt.nl/alpha

WELKOM OP 

ALPHA
Uitnodiging



In het voorjaar van 2022 gaan er in Dordrecht drie 
Alpha-cursussen van start, waarvan één op 

locatie, één hybride en één online. De cursus op 
locatie is overdag inclusief lunch. De hybride en 

online cursussen zijn ’s avonds. Iedere bijeenkomst 
start met elkaar ontmoeten. Daarna luister je naar 

een kort, inspirerend verhaal. Hierover wordt 
doorgepraat in kleine gespreksgroepen. Alpha is 

gratis en wordt als volgt aangeboden:

Cursus 1: Vrijdagmorgen WIELWIJK
Inloophuis “De Andere Boeg” (Piet Heynstraat 1)

Startbijeenkomst: 21 januari om 11.30 uur 
(inclusief lunch)

Aanmelden en meer informatie: 
deandereboeg@gmail.com (06-83384661)

Cursus 2: Maandagavond HYBRIDE *
Startavond: 12 januari om 20.00 uur

Aanmelden en meer informatie: 
josien.buijze67@gmail.com (06-42897085)

* De eerste vier avonden zijn online. Afhankelijk van de 
wensen van de deelnemers en de dan geldende 

coronamaatregelen zijn de daaropvolgende avonden 
fysiek. 

Cursus 3: Woensdagavond ONLINE
Startavond: 16 februari om 20.00 uur

Aanmelden en meer informatie: 
alpha@baptisten-dordrecht.nl (06-22252416)

Wil je meedoen of gewoon vrijblijvend kennismaken? 
Meld je aan voor één van de cursussen. Je krijgt zo snel 

mogelijk een mail met alle informatie over de eerste 
bijeenkomst.

ALPHA IN DORDRECHT
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