
Aan de slag met Eerste Hulp Bij Uitnodigen! 
 
Yes! Je gaat aan de slag om samen met je kerk uit te nodigen voor Alpha. Wat goed dat je 
hier, samen met je Alpha-team, prioriteit aan geeft. Veel mensen in de kerk vinden het 
spannend om uit te nodigen voor Alpha. Internationaal onderzoek toont aan dat 52% van de 
mensen in de kerk een grote weerstand ervaart bij het uitnodigen van anderen voor 
kerkelijke activiteiten. Uitnodigen is dus helemaal nog niet zo makkelijk.  
 
Het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform helpt je kerk om uitnodigen wat laagdrempeliger te 
maken. Het begint namelijk bij gebed. Hetzelfde internationale onderzoek wees uit dat twee 
op de drie mensen een naam in gedachten heeft als ze denken aan wie ze kunnen 
uitnodigen. Er is dus een interessante tegenstelling: mensen vinden het spannend om uit te 
nodigen, maar weten tegelijkertijd wel wie ze kúnnen uitnodigen. En die persoonlijke 
uitnodiging voor Alpha, die is heel belangrijk!  
 

Negen op de tien deelnemers komt op Alpha door een 
persoonlijke uitnodiging. 

 
In deze handleiding vind je meer informatie over het platform Eerste Hulp Bij Uitnodigen en 
de bijbehorende gebedskaartjes en vlaggetjes. Veel plezier en succes met bidden en 
uitnodigen! 
 

Welkom bij het platform 
 
Heb je je Alpha geregistreerd op registratie.alphanederland.org? Dan heb je onlangs post 
van ons gehad met onder andere honderd gebedskaartjes. Deze gebedskaartjes kun je 
uitdelen in je gemeente of parochie, om heel de kerk te motiveren om te bidden voor hun 
omgeving. Op het bijbehorende online platform, waarvan je de link per post en per mail hebt 
ontvangen, kun je vieren hoeveel mensen er in je kerk aan het bidden en uitnodigen zijn.  
 
Tip: noem de gebedskaartjes en het 
platform meerdere keren, niet alleen 
als je de kaartjes hebt uitgedeeld. Zo 
herinner je de geloofsgemeenschap 
aan de vraag of ze willen bidden en 
uitnodigen voor Alpha. We kunnen 
soms allemaal even een kleine 
reminder gebruiken      .   
 

  

https://registratie.alphanederland.org/


Hoe werkt het platform? 

 
Als gebruiker 
 

1. Je kunt zowel via de QR-code op het gebedskaartje als via de link 
bidden.alphanederland.org bij het Eerste Hulp Bij Uitnodigen-platform komen.  

2. Hier vul je je naam in, de naam van de persoon voor wie je wilt bidden, je kerk en je 
e-mailadres. Zodra je bij Kerk je kerknaam invult, zie je een selectie opkomen van 
kerknamen. Selecteer hieruit je kerk, of voeg een kerk toe als je kerk hier niet tussen 
staat.  

3. Zodra je op bevestigen klikt, kom je op een pagina met tips om uit te nodigen voor 
Alpha. Je krijgt ook een mail met een persoonlijk gebed voor de persoon voor wie je 
wilt bidden.  

4. In de aankomende weken word je per mail herinnerd om te bidden voor de persoon 
die je hebt opgegeven en word je aangemoedigd om deze persoon uit te nodigen 
voor Alpha. In elke mail kun je op de knop ‘Ik heb uitgenodigd’ klikken, als je deze 
persoon al hebt uitgenodigd voor Alpha. 

5. Klik je op de knop ‘Ik heb uitgenodigd’? Dan kom je op een pagina vol verrassingen! 
Vanaf daar kun je ook doorklikken naar de pagina van je kerk, om te zien hoeveel 
mensen al hebben gebeden en uitgenodigd. 

 
Als Alpha-team  
 

1. Bij de honderd gebedskaartjes zat ook een brief met de Eerste Hulp Bij Uitnodigen-
link naar de persoonlijke pagina van je kerk. Deze heb je ook per mail ontvangen. Op 
deze pagina kun je zien en vieren hoe je kerk aan het bidden en uitnodigen is. 

2. Deel de gebedskaartjes uit in je kerk. 
3. Laat, elke keer als je iets over Alpha vertelt, het platform zien, inclusief de pagina met 

de tussenstand. Probeer dit elke week kort te herhalen of te laten zien, zodat 
mensen aangemoedigd blijven om te bidden en uitnodigen. 

4. Je kunt ervoor kiezen om samen met de gebedskaartjes, ook de Alpha-vlaggetjes te 
gebruiken. Zo heb je niet alleen digitaal in zicht hoeveel mensen er uitgenodigd zijn, 
je hebt ook een fysiek beeld van hoeveel mensen er zijn uitgenodigd door jouw kerk. 
De vlaggenlijn maakt uitnodigen voor Alpha echt een feestje in je kerk! 

  

https://bidden.alphanederland.org/
https://alphabookshop.kameel.nl/producten/cursussen/alpha/alpha-1/promotiemateriaal-6/uitnodigingsvlaggetjes-alpha:ALPHANL22


Meer tips 

 
Hoe vertel je eigenlijk over Alpha in je kerk? 
Als Alpha-team ben je natuurlijk ontzettend enthousiast over Alpha. Maar hoe draag je dat 
enthousiasme nu goed over aan je kerk? Via deze link vind je meer informatie over wanneer, 
hoe en wat je het best kunt vertellen over Alpha in je kerk. 
 
Waar vind je alle campagnematerialen? 
Je vindt een overzicht van alle materialen op alphanederland.org/campagne. Vanaf daar 
kun je via de Alpha Bookshop materialen als uitnodigingen, posters of extra gebedskaartjes 
bestellen. Ook vind je er PowerPoints om je verhaal te ondersteunen en teksten voor in je 
kerkblad en -nieuwsbrief. 
 
Hoe kom je bij de persoonlijke pagina van mijn kerk? 
In het pakket met de gebedskaartjes zit een brief met je persoonlijke link. Je hebt ook de 
week voor je jouw pakket hebt ontvangen, een e-mail gekregen met de link. In de weken 
voorafgaand aan je Alpha ontvang je regelmatig e-mails van ons met tips om uit te nodigen 
voor Alpha. Ook daar kun je altijd je persoonlijke link vinden. Kun je hem alsnog niet vinden? 
Neem dan even contact met ons op, dan sturen we je zo snel mogelijk je persoonlijke link 
toe. 
 
Wat is de meerwaarde van het platform en de vlaggetjes? 
Bij Alpha hebben we het vaak over het aantal deelnemers dat op de bijeenkomsten is 
gekomen. Hoe mooi is het juist om niet het aantal deelnemers, maar het aantal 
uitnodigingen te vieren? Als kerk hebben we invloed op wie we uitnodigen, maar niet op hun 
antwoord. Laten we daarom onze gebeden en uitnodigingen vieren en God vertrouwen dat 
Hij de rest doet!  
 
 

Kijk voor meer informatie over de campagne op 

alphanederland.org/campagne. 

https://alphanederland.org/alpha-campagne-hoe-vertel-je-over-alpha-in-jouw-kerk/
https://alphanederland.org/alpha-campagne-materialen/
mailto:info@alphanederland.org?subject=Persoonlijke%20link%20EHBU
https://alphanederland.org/alpha-campagne/

