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Is er meer? 
‘Alpha voor de Krijgsmacht-online’ start op 13 januari 12.00uur. Het is 

vrijblijvend. Na de tweede keer beslis je of je doorgaat. 

 

 
Misschien heb je wel vragen aan God of over God in een tijd als deze. Of 

denk je ‘wat heeft het allemaal voor zin?’ 

 
DEZE MAAND: 

1. Alpha voor de Krijgsmacht start online op 13 januari 2021 
2. Kickstartdag Alphen aan de Rijn op 16 januari 
3. ‘Kom aan boord’ bij de NCOK 

 
 
 

 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in ‘NCOK-aanbidding’ een overdenking en gebed 

 
 

https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/
https://www.ncok.nl/
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Alpha voor de Krijgsmacht – online. 13 januari tot 31 maart 2021 

Is er meer? 

In de Alpha cursus kan je open praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, 
gezellig en inspirerend! 
Misschien heb je wel vragen aan God of over God in een tijd als deze. Of denk je ‘wat heeft 
het allemaal voor zin?’ 
 
Wat is Alpha? 
Alpha bestaat uit 12 interactieve bijeenkomsten en een 
zaterdag om op een ontspannen manier te ontdekken 
wat het christelijk geloof inhoudt. Er is altijd een filmpje 
en een goed gesprek waarbij wij vooral luisteren naar 
jou. 
De zaterdag staat vooral in het teken van lekker eten, 
ontmoeting en als je daarvoor openstaat iets meer 
diepgang. Je beslist altijd zelf tot hoever. 

Voor wie en waarom is Alpha? 
Ben je net tot geloof gekomen, of al langer gelovig maar je zit met nog veel vragen, of je 
bent ongelovig, agnost, atheïst of anders gelovig, meld je dan aan om samen op zoek te 
gaan naar antwoorden. Kortom  iedereen is welkom. 

Waar en wanneer wordt het gegeven bij Defensie? 
Het is vanaf de plek waar je werkt online via microsoft teams. Hier is voor gekozen omdat 
de defensiemedewerker via teams in een veilige omgeving zit. Elke sessie is in lunchtijd en 
duurt exact een uur. 
Woensdag 13 januari 12.00 uur is de aftrap van Alpha voor de Krijgsmacht. 
In totaal zijn er 12 woensdagen en sluiten we af op 31 maart. 
Zaterdag 27 februari komen we fysiek samen van 10.00-16.00 uur in Alphen aan de Rijn. 
(Alles corona-proof) 
De eerste twee keer is een vrijblijvende introductie op en kennismaking met Alpha. Als het 
je aanspreekt kun je ook volgende keren aansluiten, valt het tegen dan laat je het bij deze 
momenten. 
Log op tijd in want een uur is zo voorbij. 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
https://www.ncok.nl/contactgegevens-achterlaten/ 

Van ons krijg je een bevestiging en via de email een link naar microsoft-teams. Deze kan je 
aanklikken en je bent erbij.  

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in ‘NCOK-aanbidding’ een overdenking en gebed 

 
 

https://www.alphanederland.org/try
https://www.alphanederland.org/voor-wie
https://www.ncok.nl/event/alpha-voor-de-krijgsmacht/
https://www.ncok.nl/contactgegevens-achterlaten/
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/
https://www.ncok.nl/


 

NCOK nieuwsbrief december 2020 
 
 

Kickstartdag 16 januari 

Als NCOK hebben we de laatste jaren sterk ingezet op het 
thema discipelschap. Het gevolg hiervan is dat sommigen 
verbonden zijn met (oud) collega’s die lijden onder de 
gevolgen van een traumatische gebeurtenis(sen). 

Vanuit deze noodzaak zijn we vorig jaar gestart met het 
Kickstart Programma. 
Lees meer hierover op onze site. 

We nodigen je van harte uit om Zaterdag 16 januari met 
ons de kickstartdag mee te vieren: 

Een dag van gezelligheid, verbondenheid, saamhorigheid, 
liefde, veiligheid, geborgenheid etc. 

Al die zaken die je zo mist in deze tijd en misschien wel 
bent kwijt geraakt door je trauma’s opgelopen tijdens een  uitzending of elders. 

Vanaf 09.30 is er inloop met koffie, thee en wat lekkers. Ontmoeten staat centraal. 

10.30 beginnen we met muziek en laat je verder verrassen. Vrijheid en blijheid op deze dag. 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 15.00 middagprogramma. Met muziek en wederom een verrassing. 

15.00 – 16.00 napraten 

Op deze dag hopen wij je wat van de sfeer mee te geven welke kenmerkend is voor ons 
Kickstart Programma 

Bestel je ticket voor deze dag: 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kickstart-ontmoetingsdag-128325293407 

 
 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in ‘NCOK-aanbidding’ een overdenking en gebed 

 
 

https://www.ncok.nl/kickstart-programma/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kickstart-ontmoetingsdag-128325293407
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/
https://www.ncok.nl/
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Kom aan boord 

Als NCOK staan wij voor verbinding. Verbinding in 
afstemming met Christus. 
Wij zijn op zoek naar jou als ‘het gezicht’ van de NCOK om 
die verbinding te leggen in jouw kerk of op een kazerne bij 
jou in de buurt. 

Heb jij als oud-militair of burgermedewerker affiniteit met 
de Krijgsmacht en ben je een christen die op zoek is naar 
de taak die God heeft voorbereid voor jou?  

Wij willen een brug slaan tussen kerk en Krijgsmacht. Voel 
jij ook deze roeping? Meld je aan en word lid van ons team. 

Bij ons kan je als vrijwilliger aan het werk op 3 gebieden: 

1. Werkgroep militairen van jouw kerkgenootschap 
Je vormt met 2 of 3 personen een landelijke werkgroep-(oud)militairen voor jouw 
kerkgenootschap.  
Je onderhoudt contact met de kringleiders-militairen uit jouw kerkgenootschap. 
Je onderhoudt contact met de NCOK en je woont de jaarlijkse vergadering bij. 
 

2. Kringleider (oud)militairen van jouw kerk. 
Regelmatig kom je samen met (oud)militairen uit jouw kerk in een fijne huiselijke 
sfeer. Jullie openen het Woord, bidden en hebben diepgang met elkaar. Je houdt 
nauw contact met de werkgroep militairen van jouw kerkgenootschap.  
 

3. NCOK promotieteam van een kazerne bij jou in de buurt  
Jij bent het gezicht van de NCOK op een kazerne of andere militaire inrichting. 
Regelmatig (liefst wekelijks) sta je in de hal voor de eetzaal of een andere druk 
bezochte plaats achter een tafel met flyers en Krijgsmachtbijbels. Mensen leren je 
kennen en je bouwt relaties op. 
Je onderhoudt contact met de lokale Geestelijke Verzorging, de commandant en de 
kringleider. 
Christenen breng je in contact met de kring. Als je in contact komt met ongelovigen 
of anders-gelovigen dan ben je vooral een luisterend oor en sluit je aan in het 
gesprek. Je laat de liefde van Christus zien en soms mag je het evangelie vertellen 
aan hen die daarvoor open staan. 
 

 
 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in ‘NCOK-aanbidding’ een overdenking en gebed 

 
 

https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/
https://www.ncok.nl/
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Tot slot 

Deze maand maar 3 onderwerpen. Alle 3 hebben te maken met ontmoeting. Lieve mensen 

wat is ontmoeting belangrijk in deze tijd. Wat zijn wij het kwijt geraakt. Deze tijd biedt 

kansen voor de echte ontmoetingen op kleine schaal.  

 

Ken je mensen in je omgeving die nog geen ontmoeting hebben gehad met Jezus of ben 

jezelf die persoon? Meld je dan aan voor Alpha voor de Krijgsmacht. 

 

Kom 16 januari sowieso naar onze Kickstartdag en ervaar hoe het is om ‘ge-kickstart’ te 

worden met de Heilige Geest. 

 

Als laatste wil ik je bemoedigen om een ‘missie gerichte christen’ te zijn. Als God je roept, 

kom dan aan boord! 

Het NCOK team wenst U allen gezegende feestdagen 

 

 

 

In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here." 
Romeinen 12: 11 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in ‘NCOK-aanbidding’ een overdenking en gebed 

 
 

https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
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