
A l p h a 
 

W e l k o m    i n    H u l s t ! 
 
Wil je meer weten over het christelijk geloof? Alpha is met anderen in gesprek gaan over 
levensvragen. Tijdens interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof 
inhoudt. We beginnen met een maaltijd, vervolgens een inleiding op een gespreksonderwerp en de 
avond wordt afgesloten met een gesprek in kleine groepen. Halverwege de reeks komen we 
eenmaal een hele zaterdag bijeen.  

 
 
Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn 
dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact op 
hun geloof en leven.  
 
 
Op 18 januari 2023 starten wij met een Alpha 
 

Op woensdagavonden van 18.00 tot 21:30 uur in het 
parochiecentrum aan de Steenstraat 9 in Hulst. Iedereen kan 
op de eerste avond vrijblijvend een keertje mee aan tafel gaan. 
De deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is 
welkom. Zin om aan te schuiven? Of ken je misschien iemand 
in je omgeving voor wie dit iets zou kunnen zijn? Meld je aan, je 
bent van harte welkom. 

 
 
Ons programma ziet er als volgt uit:  
wo 18 januari thema  1 Is er meer? (Introductie) 
wo 25 januari thema  2 Wie is Jezus? 
wo 1 februari thema  3 Waarom stierf Jezus? 
wo 8 februari thema 4 Hoe kun je geloven? 
wo 15 februari thema 5 Bidden waarom en hoe? 
wo 1 maart thema 6 De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
wo 8 maart thema 7 Hoe leidt God ons? 
 

za 18 maart thema 8 Wie is de H. Geest? 
thema 9 Wat doet de H. Geest? 
thema 10 Hoe kan ik vervuld worden met de H. Geest? 

 

wo 22 maart thema 12 Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
wo 29 maart thema 13 Waarom en hoe vertel ik het anderen? 
wo 12 april thema 14 Geneest God ook nu nog? 
wo 19 april thema 15 Hoe zit het met de kerk? 
 
 
 

Aanmelden kan t/m woensdag 11 januari, via www.alpha-cursus.nl/cursus/alpha-hulst-2 
Contactpersoon is René Goossens: telefoon 06-44282803, e-mail alphahulst@freedom.nl 

Voor meer informatie zie ook www.rk-kerk-ozvl.nl 
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