
 

 

In oktober begint weer een Alpha in de parochie 

 

Alpha is een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 27 miljoen 

mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In onze Willibrordusparochie hebben vorig 

jaar 34 mensen de Alpha gevolgd. 
 

Als je God één vraag zou mogen stellen, wat zou je dan vragen?  
 

Het is best vreemd om over het leven te praten. We leven het gewoon. Elke dag worden we 

wakker, kleden we ons aan en eten we ontbijt. Daarna gaan we doen wat we die dag te doen 

hebben. Daarna gaan we naar bed en de volgende dag herhaalt het zich allemaal weer. Daar 

hoef je toch geen ingewikkelde filosofische vragen over te stellen? 

 

 
 

Marco Borsato zingt in één van zijn liedjes: “Heb je enig idee wat het met je zou doen, als je 

nog maar één dag zou bestaan? Als er nooit meer een morgen zou zijn?” 

 

Maar als je nog 24 uur te leven had, wat zou je dan doen? Als je God op dat moment één 

vraag zou mogen stellen, wat zou je dan vragen? Ik zou toch belangrijke vragen stellen over 

geloof, liefde en de eeuwigheid. Wat is het doel van dit alles? Wat gebeurt er als we dood 

gaan? Waarom laat U zich niet zien aan ons? Alpha gaat over deze grote levensvragen. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Sommigen staan langer voor het rode stoplicht te wachten. 
 

Geloof roept veel gemengde gevoelens op, en dat mag ook. De één vindt het saai. De ander 

vindt het niet meer van deze tijd. Of je snapt gewoon niet wat het met je dagelijks leven te 

maken heeft. Veel mensen vragen zich af: “Ik heb het druk, is geloof wel mijn schaarse tijd 

waard?” 

 

De gemiddelde levensverwachting in Nederland is zo’n 80 jaar. Als je 80 jaar wordt, heeft je 

leven er als volgt uit gezien. Je brengt 22 jaar en 3 maanden slapend door. 11 jaar en 5 

maanden kijk je tv. 7 jaar en 8 maanden eet en drink je, 5 jaar en 10 maanden ben je 

onderweg. 18 maanden sta je ergens in de rij te wachten en je staat 6 maanden voor een rood 

stoplicht. Sommigen staan langer voor stoplichten te wachten dan dat ze over het geloof of het 

leven praten. 80 jaar is 692.800 uur. We nodigen u uit om minder dan 24 daarvan aan 

Alpha te besteden. 

 

Doel van de Alpha 
 

Doel van de Alpha is je eerlijk te laten nadenken over wat je gelooft en hoe je dat beleeft. Het 

lijkt wel dat mensen in onze samenleving niet meer over geloof willen praten. Mensen zijn 

bang om ruzie te krijgen wanneer het hier over gaat. Dus denkt iedereen: houd het gewoon 

voor jezelf. Maar de grote levensvragen zijn toch wel hele essentiële vragen. Kom je er verder 

mee als je die vragen voor jezelf houdt? Is het niet goed om er met anderen over te praten? In 

een sfeer waarin echt naar elkaar geluisterd en niemand veroordeeld wordt? Dat is de sfeer die 

Alpha wil bieden. 

 

 

Freddy Mercury was vreselijk eenzaam. 
 

Dit voorjaar draaide een film in de bioscoop over Freddy Mercury  van de rockband ‘Queen’. 

In een interview vlak voor zijn dood zei hij dat hij eenzaam was. Hij zei: “Je kunt alles 

hebben en toch vreselijk eenzaam zijn. Dat is de ergste vorm van eenzaamheid. Het succes 

heeft me wereldroem en miljoenen dollars opgeleverd, maar niet datgene wat we allemaal 

nodig hebben: een liefdevolle , stabiele relatie.” Alpha gaat over de meest liefdevolle en 

stabiele relatie die bestaat: de liefde van God.  

 

 

Praktische info  

 

Twijfelt u of het iets is, kom geheel vrijblijvend 3 oktober kijken! Dat is namelijk een 

soort introductiebijeenkomst. 

Iedereen komt met zijn eigen vragen.  

Samen eten, elkaar ontmoeten, praten, luisteren, lachen en borrelen. Dat doe je gratis op 

Alpha. Kom vooral een keertje (vrijblijvend) kijken! 

 

 



Wat is Alpha? 

Je ontmoet andere mensen met wie je tijdens tien interactieve meetings samen op zoek gaat 

naar antwoorden op je vragen. De wekelijkse avonden starten met een gezamenlijke maaltijd. 

Er wordt voor je gekookt en de afwas wordt gedaan. Relaxed toch? Daarna luister je naar een 

kort, inspirerend verhaal. Na het praatje kun je in de kleine groep delen wat je mening is en 

praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen! Tot slot borrel je nog 

gezellig met elkaar na. Het is allemaal gratis en vrijblijvend. 

Waarom Alpha? 

Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over  inspirerende onderwerpen. 

Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.  

Locatie, data en tijdstippen. 

De Alpha start op donderdag 3 oktober om 19.30u in het Paus Franciscus huis. 

De  bijeenkomsten daarna beginnen om 18.30u (met gezamenlijke maaltijd, u hoeft niet te 

koken of af te wassen!) en zijn gepland op de donderdagen 

 

10, 17, 24 en 31 oktober in het Paus Franciscus huis 

 

7, 14, 21 en 28 november in het Willibrordushuis in Hillegom. 

 

12 en  19 december in het Paus Franciscus huis 

 

Verder is er nog een weekeind in een klooster. 

Info kun je ook krijgen bij kapelaan Kuik (kapelaan@rkwb.nl) of bij diaken Osseweijer 

(diakenb@rkwb.nl)  Hier kun je je ook aanmelden. 
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