
voor gezinnen met
kinderen tot en met 12 jaar
voor alle gemeenteleden
die ook willen komen (of
helpen organiseren)
wij adviseren opvang voor
kinderen van 0-4 jaar
tijdens het inhoudelijke
programma

Voor wie?

Een combi van inhoud, ontmoeting en fun.
Door challenges, verhalen, muziek en samen
eten doen gezinnen ontdekkingen over een
leven met elkaar en met God.
Meer dan een programma. Xpeditie on Tour
is er voor kerken die visie hebben voor
gezinnen. On Tour helpt om kerk en gezin
aan elkaar te verbinden èn gezinnen dichter
bij God te brengen.
Een samenwerking tussen jouw kerk en
Xpeditie 3.6.0.: jullie doen de organisatie,
wij verzorgen de inhoud. 

In februari en maart 2023 gaat Xpeditie 3.6.0.
on Tour langs kerken. Heb jij het verlangen om
de verbinding met en tussen gezinnen te
versterken? Nodig ons dan uit in jouw kerk om
samen een geweldig event voor gezinnen te
organiseren.

Xpeditie on Tour is ...
1.

2.

3.

Xpeditie on Tour ook in
jouw kerk?

Meer info 
Xpeditie on Tour 
via onze website:

 
www.xpeditie360.nl/ontour

Wees er snel bij,  want VOL=VOL

www.xpeditie360.nl | info@xpeditie360.nl

Thema: Connect - met elkaar en God
Tijdens Xpeditie on Tour gaan we samen
ontdekken hoe je op verschillende manieren kunt
contacten met God en waarom je dat eigenlijk
zou doen. Door video, challenges, vragen en
verhalen beleef je een moment met God en met
elkaar.

http://www.xpeditie360.nl/ontour
http://www.xpeditie360.nl/


een PR-toolkit met
beeldmateriaal en teksten
zodat jullie voor een goede PR
kunnen zorgen
draaiboek met veel tips en
suggesties 
Zoommeeting voor 2 personen
op 7 december 
Zoommeeting op 11 januari
voor zangleiders 
een inhoudelijk programma
landelijke aandacht voor
Xpeditie on Tour via onze
media kanalen, daarin noemen
we ook jouw kerk

een contactpersoon
een enthousiaste band inclusief
zangleider
de organisatie van het event,
waaronder een maaltijd en PR
om gezinnen enthousiast te
maken en uit te nodigen
een(kerk)zaal met podium en
ruimte om te eten 

Wat mag je van ons
verwachten

Wat vraagt het van jouw
kerk?

Januari 28-29 
Februari 4-5-11-12-18-19 
Maart 4-5-11-12 

Zie website voor actuele
beschikbare data: 

Stap 1: Zoommeeting 
7 December: praktische info en input om te
bouwen aan een kerk voor gezinnen
11 Januari: praktische info en input voor de
zangleider die betrokken is 

Stap 2: Febr-mrt 2023 Xpeditie on Tour 
Zaterdag of zondag van 16.00-18.30 uur

Stap 3: Thuis verder
Na de dienst gaan gezinnen thuis verder met
een aflevering van Xpeditie@home. 

Hoe ziet Xpeditie on Tour eruit?

Kosten

€ 695,00 excl. reiskosten
Materiaalkosten voor het inhoudelijke
programma € 0,40 p.p.
Xpeditie@home voor thuis € 7,50 per gezin,
bij aanschaf door de kerk is er een korting
Niet inbegrepen: maaltijd en aankleding

Planning en data

Reserveer nu 
Xpeditie on Tour 
via onze website:

 
www.xpeditie360.nl/ontour

Wees er snel bij, want VOL=VOL

www.xpeditie360.nl | info@xpeditie360.nl

http://www.xpeditie360.nl/ontour
http://www.xpeditie360.nl/

