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YOUTH ALPHA CUrSUS – 
vOOrbEELD INfOrmATIEbLAD 
vOOr OUDErS
Dit is een voorbeeld hand-out. Een digitaal voorbeeld waar je zelf wijzigingen in kunt maken, 
vind je op het internet via: www.youthalpha.nl/handleiding. Deze versie kan worden aangepast 
aan de context van jouw cursus.

[vUL HIEr DE NAAm vAN DE kErk IN, bv.: 
GEmEENTE DE Ark] 
YOUTH ALPHA CUrSUS – INfOrmATIEbLAD vOOr 
OUDErS

Wat is Youth alpha?

Youth Alpha is een leuke, informatieve en gezellige cursus die jongeren de kans geeft de grotere 
vragen van het leven te verkennen; het geeft een inleidend overzicht van het christelijk geloof. 
Youth Alpha is gebaseerd op de Alpha cursus. Dit is een cursus die momenteel in meer dan 
160 landen wereldwijd wordt gegeven en waar al meer dan 16 miljoen mensen aan hebben 
deelgenomen. De cursus wordt in alle grote denominaties van de wereld gegeven. Voor meer 
informatie zie: www.alpha-cursus.nl en www.youthalpha.nl.

Wat gebeurt er tijdens Youth alpha?

Elke bijeenkomst van Youth Alpha bestaat uit 4 elementen: eten, ‘fun’, een praatje en tijd voor 
discussie in kleine groepen.

Tijdens elke bijeenkomst geeft één van de teamleden een korte presentatie over één aspect 
binnen het christelijk geloof (hier komen onderwerpen als: ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden: waarom en 
hoe?’ en ‘Hoe zit het met de kerk?’ aan bod).

Na de presentatie is er een moment van discussie in de kleine groepen. Hier wordt iedereen 
uitgedaagd compleet eerlijk te zijn; zeg wat je voelt en denkt over wat er gezegd is in het praatje 
en debatteer met elkaar over de onderwerpen. Elke mening wordt gewaardeerd en is er geen 
druk om op een bepaalde manier te denken of te handelen.

Het is belangrijk te benoemen dat geen enkele bijeenkomst verplicht is; deelnemers kunnen ten 
alle tijde de cursus verlaten. De cursus geeft iedereen, ongeacht achtergrond, de mogelijkheid 
een eigen, wel geïnformeerde keuze te maken.

Wie leidt Youth alpha?

Deze Youth Alpha cursus wordt geleid door [vul een naam in]  
en een team van [vul de naam van de kerk of jeugdcentrum in].
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Wat zijn de praktische details?

Youth Alpha zal wekelijks op [vul een dag(deel) in] plaatsvinden, van tot 
[ in [vul plaats in].

Er is optioneel een weekend/dag uitje in het midden van de cursus, waarbij we het geweldig 
zouden vinden als uw jongere ook meegaat. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidin-
gen hiervoor. Meer informatie zal rond de start van de cursus gegeven worden.

kost het iets?

De cursus zelf is gratis en het eten wordt verzorgd.

Mogelijk zijn er kosten voor het weekend/dag uitje. Dit zullen we zo snel mogelijk laten weten. 
Mocht dit om financiële redenen een probleem voor u zijn, kom dan gerust naar ons toe.

Met Wie kan ik contact opneMen voor Meer inforMatie?

Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met [vul een naam in].  
Via telefoonnummer: [vul telefo of e-mail: [vul email adres is].

Mocht u geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die in de cursus behandeld worden, of als u zelf 
aan een Alpha cursus wilt deelnemen, voelt u zich dan vrij een teamlid aan te spreken of bezoek 
www.alpha-cursus.nl voor een cursus bij u in de buurt.

We hopen dat dit uw vragen beantwoordt. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.
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