
WELKOM 
BIJ ALPHA 18+

Uitnodiging 
Is er meer? 

Alpha 18+ is een cursus waarin je samen met 
leeftijdsgenoten het gesprek aangaat over het leven en 

het christelijk geloof. Ben jij tussen de 18 en 25 jaar? 
Dan ben je van harte welkom!

Wat is Alpha 18+?
Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meet-

ings, op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. 
Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en 

praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag is te 
gek om te stellen.

Voor wie?
Alpha 18+ richt zich op jongeren tussen de 18 en 25 jaar.     

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van 
je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je 

meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is 
Alpha 18+ echt iets voor jou!

Waarom?
Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na 

over 10 inspirerende topics. Iedereen komt met zijn 
eigen vragen, verhalen en ideeën. 

Daar is alle ruimte voor. 
En het is helemaal gratis!



 
In januari 2022 start in Dordrecht de Alpha 18+ die zich richt op 

jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De cursus bestaat uit 10 gezellige 
donderdagavonden en een weekend. De startbijeenkomst is op 20 
januari in Bioscoop The Movies. De andere avonden beginnen met 

een gezamenlijke maaltijd, waarna er tijd is voor een introductie op 
een onderwerp. Vervolgens wordt er met elkaar over doorgepraat in 

kleine gespreksgroepen. Elke avond eindigt rond de klok van 22.00 
uur. De cursus is gratis en zonder gedoe.

Startbijeenkomst
Datum en tijd: donderdag 20 januari van 19.00-22.00 uur 
Locatie: Bioscoop The Movies, Nieuwstraat 62 (3311 XR) 

Vervolgbijeenkomsten
Datum en tijd: donderdagavonden van 

19.00-22.00 uur vanaf 27 januari
Locatie: Diaconaal Aandachtscentrum, 

Singel 273-275 (3311 HD) 

Aanmelden en meer info: 
alpha18plus@missiedordt.nl   

Uiteraard worden alle geldende 
coronamaatregelen in acht genomen.

Je bent welkom zoals je bent, 
of je nu wel, niet of een beetje gelooft!

Wil jij ook meedoen of gewoon vrijblijvend 
kennismaken? Meld je dan aan en kom naar de 

startbijeenkomst in Bioscoop The Movies.

alpha-cursus.nl
missiedordt.nl/alpha
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