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April 2021, 

Beste broeders en zusters, 

Het eerste jaar van Alpha 2.0 is een feit. Een bijzonder jaar met alle maatregelen, maar we hebben 
een prachtige tijd met elkaar mogen hebben en de cursus in januari af mogen ronden. 

De deelnemers kijken er goed op terug en wij als leiding ook. Dit voorjaar zijn we begonnen met een 
vervolg op Alpha in de vorm van een groeigroep. Alle deelnemers van de eerste groep doen ook nu 
weer mee en het is heel bijzonder om zo, een jaar, met elkaar op te mogen trekken. Wij willen u 
danken voor uw betrokkenheid en ondersteuning. 

Op 14 september 2021 starten we met een nieuw seizoen van Alpha. Daar Alpha zich richt op 
mensen met levensvragen rondom het geloof is Alpha geschikt voor ongelovigen, startende 
gelovigen en mensen die willen weten waar ze staan.  We bieden de cursus aan voor 25,- euro per 
deelnemer. Onze keuze om dit bedrag te vragen is, zodat het niet te vrijblijvend is en tegelijkertijd 
betaalbaar voor eenieder. Wanneer iemand er echt geen geld voor heeft, dan hoeven ze niet te 
betalen. 

Zou u ons dit jaar ook weer willen meehelpen om de Alphacursus aan te bieden in Hoogeveen. Dit 
kan op velerlei manieren. Door bijvoorbeeld het ophangen van posters in de kerk, het uitdelen van 
flyers, op uw nieuwsbrief aandacht aan de cursus geven, pas gelovigen informeren over het bestaan 
van de cursus of wellicht een financiële ondersteuning. 

Wij horen graag voor 1 juli op welke manier u ons wilt ondersteunen (voor financiele ondersteuning 
zie bankrekening onderaan deze brief) en zien weer uit naar een mooi nieuw Alpha seizoen, waar we 
het evangelie mogen verkondigen van Jezus. 

Hartelijke groet, 

Magda Boer, Alie Stoel, Wilma Kapitein, Geralda Vrieling 

 

 


