
Wist je dat elke week de BEAM Kerkdienst meer dan tienduizend keer wordt 
bekeken? Tussen deze mensen zitten veel jongeren met levens- en 
geloofsvragen. Op zondagavond 22 november organiseerden we daarom een 
Alpha Youth Online avond in samenwerking met BEAM. Dit was een groot 
succes en bijna 300 jongeren deden mee! Alle jongeren die onze evaluatie 
invulden gaven aan dit vaker te willen doen en 93% wilde (misschien) meedoen 
met een Alpha Youth! Dit jaar organiseren we opnieuw een Alpha Youth 
Online. En deze keer blijft het niet bij een avond, maar kunnen jongeren de 
hele cursus online meedoen. Wij gaan tijdens de BEAM Kerkdienst jongeren 
uitnodigen voor een Alpha Youth Online bijeenkomst op zondagavond 21 
februari. Daarna kunnen jongeren kiezen of ze verder alle tien avonden en het 
weekend mee willen doen. De Alpha Youth Online duurt t/m 9 mei. Alle data en 

thema’s vind je hier: https://beam.eo.nl/alphayouth. 

Praktische informatie 

- Start op zondagavond 21 februari 2021, eindigt op zondagavond 9 mei (check 
programma hieronder) 
- Begint om 19.30 uur, eindigt rond 21.00 uur 
- De avonden vinden plaats via Zoom, de link ontvang je na aanmelding in je inbox 
- De avonden zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar 
- Wil jij je samen met iemand aanmelden zodat je in ieder geval 1 iemand kent in je 
kleine groepje? Geef je op via het formulier en mail daarna met wie je samen in een 
groepje wilt naar youthonline@alphanederland.org. We zorgen dat jullie samen in 
een kleine groep terechtkomen!  

Programma 

Zondagavond 21 februari: Aflevering 1 | Leven: Is er meer? 
Zondagavond 28 februari: Aflevering 2 | Jezus: Wie is Jezus? 
 
Zondagavond 7 maart: Aflevering 3 | Kruis: Waarom stierf Jezus? 
Zondagavond 14 maart: Aflevering 4 | Geloof: Hoe kun je geloven? 
Zondagavond 21 maart: Aflevering 5 | Bidden: Waarom en hoe?  
Zondagavond 28 maart: Aflevering 6 | Bijbel: Waarom en hoe?  

Zondagavond 4 april: Pasen, geen Alpha Youth Online 
Zaterdagavond 10 april: Aflevering 7 | Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest en wat 
doet Hij?  
Zondagavond 11 april: Aflevering 8 | Vervulling: Hoe kan ik vervuld worden met de 
Heilige Geest?  
Zondagavond 18 april: Aflevering 9 | Kwaad: Hoe kan ik het kwade weerstaan?  
Zondagavond 25 april: Aflevering 10 | Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het 
anderen? 
 
Zondagavond 2 mei: Aflevering 11 | Genezing: Geneest God ook nu nog? 
Zondagavond 9 mei: Aflevering 12 | Kerk: Hoe zit het met de kerk? 
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