Teamtraining maakt een groot verschil in de kwaliteit van jullie Alpha. Je plukt zeker de vruchten van
een goede voorbereiding: gasten zijn eerder geneigd om Alpha af te maken en om later hun vrienden
uit te nodigen. Hoe kun je je Alpha-team zo goed mogelijk voorbereiden op (weer) een nieuwe
Alpha?

Of je nu voor het eerst een Alpha geeft of dat je al heel ervaren bent, kom vooral naar een van de
landelijke Alpha Trainingen. Alle ins en outs van Alpha passeren daar de revue. Het hele team wordt
toegerust en opgebouwd, ervaringen worden uitgewisseld en er is tijd voor ontmoeting en inspiratie.
De data en de locaties zijn hieronder weergeven. Voor meer info kun je kijken op
alphanederland.org/evenementen.

Starten jullie in september, oktober of november met een nieuwe Alpha? Zorg dan
dat je goed voorbereid bent. Volg samen met honderden andere Alpha-fans de
nationale Alpha-training in Veenendaal. We hebben weer een mooi divers
programma.
Kijk voor meer informatie op de Alpha-teamwebsite
alphanederland.org/evenementen

De lokale teamtraining wordt gegeven door de teamleider zelf, maar kan op verzoek ook worden
gegeven door een stafwerker van Alpha Nederland. Overweeg ook eens om samen te werken met
andere kerken in je omgeving.
We adviseren om drie trainingen voorafgaand aan elke Alpha te geven:
 Het leiden van een kleine groep
 Pastorale zorg
 Hoe bid je voor anderen
Hoe je deze trainingen geeft staat uitgebreid beschreven in de Alpha-handleiding. Deze handleiding
kun je via alphabookshop.nl gemakkelijk en snel bestellen.
Wil je graag een teamtraining van een stafwerker van Alpha Nederland? Neem dan contact op met
joost@alphanederland.org of bel 0343 - 74 50 70

Vul deze checklist samen met je team in.
Hoe staat het met:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vrijwilligers vinden voor je Alpha
Bezoeken van Alpha Nederland Training
Voorbereidingsavonden
Werving van cursisten
Eerste avond (Alpha-startavond)
Maaltijden en catering
Lofprijzing
Inleidingen
Kleine groepen/goede gespreksleiders
Bidden met mensen (ministry)
Weekend
Uitval
Nazorg voor deelnemers
Vervolg op de cursus
Aansluiting deelnemers bij gemeenteleven
Je eigen gebed voor Alpha
Gebedsondersteuning vanuit de gemeente
Draagvlak in de gemeente
Steun van de leiding in de gemeente
Contact met Alpha Nederland

+ = gaat heel goed
! = kan beter
? = weten we niet, moeten we navraag over doen
0 = zwaar onvoldoende, belangrijk actiepunt
Overige opmerkingen:

Tips






Lees het boekje ‘Vertel het anderen’ van Nicky Gumbel en bespreek het met je team. Ga naar
alphabookshop.nl om het boekje te bestellen.
Neem voorafgaand aan je Alpha de Alpha-handleiding goed door.
Neem alphanederland.org door en maak gebruik van de vele downloads:
alphanederland.org/downloads en op registratie.alphanederland.org.
Maak eens een afspraak met een stafwerker van Alpha Nederland om te spreken over de
zaken waar je als team tegenaan loopt. Mail naar joost@alphanederland.org of bel 0343 –
74 50 70.
Lees ook de andere handleidingen (Bid, Promoot en Plan). Die vind je op:
registratie.alphanederland.org.

Relevante websites
alphabookshop.nl
alphanederland.org
alphacursus.nl

