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Youth Alpha verenigt kerken Kollumerzwaag

Dat kerken samenwerking zoeken met

andere kerken is steeds vaker de praktijk.

Zo ook in Kollumerzwaag. Daar begint

zondagavond een Alpha-cursus voor

jongeren, op initiatief van vier kerkelijke

gemeenten.

Lodewijk Born

DickenBetty vanDijk zijn de
contactpersonen en mede-
initiatiefnemers van Alpha

Youth in Kollumerzwaag. Dat de
kerken nu op deze wijze met elkaar
samenwerken vinden ze een opste-
ker. ,,Dit is toch prachtig?”, zegt
Dick van Dijk.

Eenendertig jongeren tussen de

zestien en eenentwintig jaar hebben
zich aangemeld voor een serie van
tien avonden Alpha-cursus. Deze
kennismakingcursus met het chris-
telijk geloof werd ooit, in 1990,
bedacht door Nicky Gumbel in de
kerk Holy Trinity Brompton in
Londen. Wereldwijd wordt de Al-
pha-cursus inmiddels gezien als een
van de succesvolste methoden om
zowel christenen als niet-christenen
met elkaar in gesprek te brengen
over geloof en zingevingsvragen.

In Kollumerzwaag zochten leden
van de Hervormde Gemeente, de
Gereformeerde Kerk, Evangelische
Gemeente Kollumerzwaag en Bap-
tistengemeente ‘De Thuishaven’
naar een manier om jongeren el-
kaar te laten ontmoeten. Een plek
en een manier die een goede en
vertrouwde setting zou kunnen zijn
om samen het geloofsgesprek aan te
gaan, legt van Dijk uit. ,,Ze treffen
elkaar wel op de voetbalclub of bij
het uitgaan, maar dan kom je niet
zo snel tot verdieping. We hebben
de hoop dat we via AlphaYouth de
onderlinge verbinding kunnen
versterken en dat dan daar dat
gesprek wel ontstaat.”

Faith, fun, food, friends’ zijn de
kernwoorden waarmee via Face-
book jongeren werden opgeroepen
ommee te doen aan deze speciaal
voor hun leeftijdsgroep aangepaste
cursus. Via sociale media (Youth
Alpha Kollumerzwaag) kon iedereen
het proces van voorbereiding vol-
gen. Onder meer ging het team van

de vier kerken naar een trainings-
dag in Veenendaal.

De Alpha-cursus voor jongeren
bestaat uit onderwijs op het gebied
van bijvoorbeeld de Heilige Geest,
de persoon van Jezus, maar gaat ook
over de dagelijkse (levens)vragen die
hen bezighouden: van studie en
relaties tot ‘het waarom van het
lijden in de wereld’.

Elke avond wordt begonnen met
een maaltijd. Dat gebeurt in Buiten-
gewoon in Veenklooster. ,,Eerst
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zouden we naar de locatie van het
Lichtpunt, maar door de brand
konden we daar niet meer terecht.
Spontaan heeft Buitengewoon ons
toen deze plek aangeboden.” Leden
van de kerken koken de maaltijden.
De vier kerken hebben gezamenlijk
een budget beschikbaar gesteld
zodat het voor de jongeren gratis is.

De Alpha Youth in Kollumerzwaag
is maandelijks en niet tweewekelijks
of om de week, zoals in sommige
andere plaatsen. ,,Jongeren hebben
best veel te doen; hun agenda’s zitten
zo vol. We hebben er lang over ge-
sproken en denken dat eens per
maand een goede aanpak voor ons
is.” Afgezien van een korte zomer-
stop is er nu al elke maand een Alpha
Youth-avond gepland.

Aan het eind van 2018 wordt er
geëvalueerd en besloten of en op
welke wijze er een vervolg komt.

Facebook: Youth Alpha Kollumer-
zwaag. Meer info over Alpha
Youth: https://alphayouth.nl/

Zorgboerderij Buitengewoon inVeenkloosterwaar de YouthAlpha zal plaatsvinden, op initiatief van vier kerkenuit Kollumerzwaag. 31 jongeren doen er vanaf zondagavond aanmee.
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