Deze handleiding is opgesteld om jullie te helpen bij het organiseren van een uitnodigende maaltijd
op de Alpha-startavond. Een avond waarop gemeenteleden en cursisten van eerdere Alpha’s hun
familie, vrienden, buren, enz. mee kunnen nemen om kennis te maken met Alpha.

Een Alpha-startavond biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te
ontdekken wat Alpha inhoudt. De Alpha-startavond bestaat uit een maaltijd en een korte uitleg over
het ontstaan en de inhoud van Alpha (tip: download de Alpha PowerPoint op
alphanederland.org/starten). Daarna gevolgd door getuigenissen en de Alpha-inleiding ‘Is er meer?’.
De avond wordt afgesloten met koffie en een uitnodiging voor een Alpha die kort daarna van start
gaat. In feite kun je deze startavond zien als een goed verzorgde feestelijke slotavond van de vorige
Alpha.
Alpha-startavonden kunnen overal gehouden worden; in kleine én in grote kring. In Engeland, waar
Alpha oorspronkelijk vandaan komt, vonden maaltijden plaats in huizen, cafés, hotels, voetbalclubs,
restaurants, een dierenpark, een vuurtoren, een kasteel, scholen, een golfclubhuis – en in kerken.
Jullie weten zelf wat het meest geschikt is in jullie regio. Het kiezen van een locatie die tot de
verbeelding spreekt, kan een goede manier zijn om bekendheid te geven aan jullie Alpha-startavond
en om aandacht te krijgen in de lokale media.
In principe worden Alpha-startavonden gehouden aan het eind van iedere Alpha, zodat mensen die
net de cursus hebben afgerond, vrienden, familie, buren en collega’s kunnen uitnodigen om te
komen kijken. De start van een nieuwe Alpha kunnen jullie het beste plannen binnen twee á drie
weken na jullie startavond.

Het is een goed idee om deze avond ruim een maand van tevoren te introduceren in je kerk, met
aankondiging van plaats, datum en tijd. Zie ook de Handleiding Promotie. Moedig jullie gemeente
aan, in het bijzonder de mensen die net de laatste Alpha gevolgd hebben, om erover na te denken
wie ze kunnen uitnodigen (vrienden, familie, buren en collega’s). Vraag ze ook om meteen voor hen
te gaan bidden. Gebedskaartjes zijn beschikbaar als een aanmoediging voor mensen om voor hun
omgeving te bidden (zie alphabookshop.nl). Jullie kunnen ook mensen uitnodigen met behulp van
kaarten, uitnodigingsfolders en posters. Die sluiten aan bij alle andere materialen en kunnen
gepersonaliseerd worden met details van plaatselijke Alpha’s.

Sommige kerken organiseren een startavond samen met andere kerken. Op deze manier kunnen
groepen uit kerken besparen op mankracht en geld door schaalvoordeel in de organisatie en de
catering. Ook wordt de keus in locaties ruimer.
Daarnaast geeft het een krachtig getuigenis van eenheid naar de pers en de mensen.

Om de avond speciaal te maken, kunnen jullie twee of drie gangen serveren, met mooi servies,
bestek, tafelkleden en servetten. Kaarsen, bloemen, zachte verlichting en live-muziek dragen
allemaal bij aan een gezellige en vriendelijke sfeer. Misschien nemen ze zelfs een paar vooroordelen
weg die sommige mensen hebben over de kerk. Bij het organiseren van deze avond helpt het om bij
ieder onderdeel van de happening jezelf voor te stellen dat je beste niet-christelijke vriend(in) naast
je zit.

Afhankelijk van het aantal verwachte gasten, heb je misschien een team van helpers nodig dat kookt,
de tafels dekt, de locatie versiert, gasten verwelkomt, het eten opdient en afruimt tijdens en na de
maaltijd. De ervaring leert dat je één helper nodig hebt op iedere acht tot tien gasten. Als jullie erg
veel gasten verwachten, zouden jullie kunnen overwegen om een cateringbedrijf in te schakelen.

Het idee is dat gasten niet gevraagd wordt te betalen voor de avond.

Het volgende programma is een beproefd tijdschema. Gebaseerd op een voor- en hoofdgerecht. Als
je ook een voorgerecht serveert, dien je het schema mogelijk iets aan te passen.
19.00
20.15
20.30
20.50
21.15
21.15
21.45

Gasten arriveren en krijgen een stoel aangeboden bij hun vrienden. De
beide gangen worden geserveerd zodra alle mensen aanwezig zijn
Tafels afruimen
Korte uitleg van wat Alpha inhoudt. Vervolgens getuigenissen: drie of vier
mensen worden geïnterviewd over hun ervaring met Alpha
De inleiding ‘Is er meer?’ – ofwel door een spreker of gebruik de nieuwe
Alpha Film Series! Kijk op: alphanederland.org/alphafilmseries
Koffie wordt geserveerd, de gasten worden uitgenodigd om te blijven
praten
Uitnodigingen voor een plaatselijke Alpha, exemplaren van ‘Waarom
Jezus?’ en/of de uitnodigingsfolder worden verspreid over de tafels
Gasten beginnen te vertrekken, gastvrouwen/-heren bieden bij de uitgang
de gelegenheid aan snelle beslissers om zich aan te melden voor de cursus.
Het materiaal dat op de tafels ligt, mag men meenemen

Kijk voor recepten voor groepen van verschillende grootte op ah.nl.
We wensen jullie een geweldige en gezegende avond toe!

