Alpha Vlaanderen leeft…
en bedankt zijn sponsors!
‘Ga nu op pad en
maak alle volken
tot leerlingen van
Mij…’
Matteüs 28:19

Alpha Vlaanderen gaat vol voor de evangelisatie van
Vlaanderen, de revitalisatie van de kerk in Vlaanderen en de
transformatie van de maatschappij!
We geloven dat iedere mens de gelegenheid moet krijgen om
het geloof te ontdekken en te verkennen, binnen de context van
een lokale kerk. Daar kunnen ze liefde in actie ontdekken en
ervaren, zelfs nog voor dat ze Jezus kennen.
We dienen en rusten de kerk toe in de missie van de kerk om
mensen te helpen Jezus te ontdekken en een relatie met Hem
aan te gaan.

We zijn uit de kerk, voor
de kerk & door de kerk.

We zijn gepassioneerd
door eenheid.

visie, missie &
waarden
We geloven dat de kerk
het beste verdient.

We geven alles gratis
weg.

Wat deden we tot nu toe? Kijk op de volgende pagina voor
meer info…

WAT IS ALPHA?
Alpha geeft iedere mens de
gelegenheid om vrij op zoek
te gaan naar antwoorden
over het leven, geloof & God.
We
reiken
allerhande
materiaal aan om het de kerk
gemakkelijk te maken om te
evangeliseren.
Door middel van kwalitatieve
video’s, boekjes en kaartjes
wordt vertellen over Jezus
simpel.
Daarnaast ondersteunt Alpha
ook de kerken bij de
toepassing van Alpha.

WAT HEBBEN WE GEDAAN TOT NU TOE?
Nieuw team
Alpha Vlaanderen kende in 2018 een mooie start met een nieuw team van
enthousiastelingen! De groep Team Alpha Vlaanderen ontfermt zich wekelijks over het
verzette en te verzetten werk. De groep Werkgroep Digitale Middelen zet zich achter het
beheer van de website en Social Media. Daarnaast is er nog de Stuurgroep Alpha Vlaanderen
die alles in goede banen leidt.

Trainingssessie in Veenendaal (NL)
Alpha Vlaanderen liet zich met veel plezier door de collega’s van Nederland inspireren op
hun trainingsdag. Ons team ontving onderwijs dat we vervolgens kunnen uitdragen in
Vlaanderen. We versterkten ook onze relatie met Alpha Nederland en zijn erg dankbaar voor
de steun die we ontvangen van hen.

Trainingssessie in Haacht
Alpha Vlaanderen organiseerde, in samenwerking met Alpha Nederland, een trainingsdag
op 10/2, in Haacht. De aanwezige kerken waren allemaal erg positief over het ontvangen
onderwijs en nadien kwam er opvolging door de opstart van cursussen in de kerken in kwestie.
Een prachtige start!

Samenwerkingsverbanden met partners
Alpha Vlaanderen bouwde relaties op met de grootste Christelijke jeugdverenigingen, met
zicht op het integreren van Alpha bij de jeugd. In het najaar volgt een infosessie waarbij alle
jeugdverenigingen betrokken worden. We willen de jeugd de tools en knowhow geven om
het evangelie uit te dragen naar Vlaanderen en hen hierbij helpen.

Digitale middelen
Onze website www.alphavlaanderen.be werd aangemaakt. Deze is overzichtelijk en
informatief en maakt het voor de kerken gemakkelijk om zich te registeren en onmiddellijk
materiaal te downloaden. Daarnaast kan Alpha Vlaanderen ook gevonden worden op
Facebook, Twitter en Instagram.

Organisatoren
We ondersteunen organisatoren bij de opstart van en tijdens hun cursus en zijn steeds
beschikbaar voor feedback of hulpverlening.

Kerken
We contacteren kerken in verband met Alpha, promoten Alpha en kijken waar en hoe we
kunnen helpen bij het uitdragen van het evangelie en bij het intern opbouwen van de kerk.
Bijkomende giften zijn steeds welkom!
Alpha Vlaanderen IBAN BE65 6528 5599 7396
BIC HBKABE22
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