Jeruzalem

Orthodoxe joden lezen Thora

Boot op meer

10-daagse verdiepingsreis naar Israël van 9 april t/m 18 april 2019
Het Reformatorisch Dagblad organiseert een boeiende verdiepingsreis naar Israël met een onderscheidend en afwisselend programma. Natuurlijk bezoeken we bekende Bijbelse plaatsen. Daarnaast maken we kennis met de wortels van het Jodendom. We gebruiken de Sabbatsmaaltijd bij
Joodse gezinnen thuis, een unieke belevenis! In Tiberias maken we o.a. een boottocht bij ondergaande zon op het Meer van Galilea in een traditionele vissersboot.
Er wordt ook een speciale avond in het hotel belegd met Albert Groothedde. Hij was
redacteur bij het RD en werkt nu als Israëlconsulent voor het Centrum voor Israëlstudies. Eveneens zal RD-correspondent Alfred Muller een avond vertellen over het leven
in Israël. Op dinsdagavond hopen we dominee Zadok in ons hotel te ontmoeten. Hij
vertelt ons over zijn leven als Messiasbelijdende Jood in Israël.
Ga mee met deze indrukwekkende reis naar het Beloofde Land!
RD-reisleider is ds. A.A. Egas, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Damwoude en bestuurslid van de Stichting Isaac da Costa Fonds.

Reisprogramma
Dag 1 Amsterdam – Tel Aviv
Vandaag begint onze reis door
het Beloofde Land. We vertrekken
vanaf Schiphol en reizen naar het
vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv.
Onze Nederlandssprekende gids
begeleidt ons naar ons hotel in
Tiberias. We blijven hier de eerste
drie nachten.
Dag 2 Kapernaüm – Berg der
Zaligsprekingen – Tabgha – Meron – Sfed – boottocht Meer van
Galilea
De dag begint met een bezoek aan
Kapernaüm, gelegen aan het Meer
van Galilea. Hier bezoeken we de
overblijfselen van de synagoge uit
de tijd van de Heere Jezus als ook
van het huis van Petrus. Het is de
plaats waar de Heere Jezus grote
wonderen verrichtte. Aansluitend

Kapernaum

gaan we naar de Berg der Zaligsprekingen. We staan hier stil bij
de Bergrede uit Mattheus 5. We
wandelen naar Tabgha, de plaats
van de wonderbaarlijke spijziging.
’s Middags reizen we naar de Joodse bedevaartsplaats Meron gelegen
in het prachtig groene Galilea.
Na Meron bezoeken we de Joodse
stad Safed, gelegen in het gebergte
van Galilea. Dit Joods-orthodoxe
stadje is één van de oudste steden
van Israël. Het is een mooi kunste-

naarsstadje. We bezoeken hier de
Blauwe Synagoge, de oude Joodse
begraafplaats en de Cardo, waar
kunstenaars hun kunst en koopwaar aanbieden. Aan het einde
van de dag schepen we in voor een
boottocht bij ondergaande zon in
een traditionele vissersboot over
het Meer van Galilea.

Doorkijkje bij Safed

Dag 3 Nazareth Village – Tabor –
fietsen in Ahula Vallei
Vandaag bezoeken we Nazareth
Village bij Nazareth. We krijgen
een mooie rondleiding in Nazareth Village waar de Heere Jezus
is opgegroeid. We besluiten ons
bezoek met een lunch met gerechten uit de Bijbel zoals linzensoep.
’s Middags bezoeken we de berg
Tabor, ook wel de Berg der Verheerlijking genoemd. In het kerkje
op de Tabor houden we een overdenking en kijken we in het Dal

Berg der zaligsprekingen

Nazarteh Village

Berg Tabor

De heuvels van Samaria

Straatje in de Oude Stad van Jeruzalem

van Armaggeddon, dat volgens het
Bijbelboek Openbaringen een belangrijke rol zal spelen in de eindtijd. Langs de helling van de Tabor
wandelen we naar beneden. We
besluiten de dag met een bezoek
aan de Ahula Vallei. In het Agmon
Ahula Bird Park is er gelegenheid
om een prachtige wandeling te
maken of een fietstocht te ondernemen, temidden van mooie flora

wel de Berg der Zegeningen genoemd. Nadat we het voormalig
Sichem, de berg Ebal en het graf
van Jozef hebben zien liggen, reizen we op naar Jeruzalem. Vanaf
de Scopusberg genieten we van
onze eerste aanblik op de ‘stad van
vrede’. Vanaf hier gaan we naar
ons hotel voor een vroege checkin, waarna we naar de Klaagmuur
gaan om het begin van de Sabbath
te beleven, een bijzondere ervaring. ’s Avonds maken we bij Joodse families deel uit van de Sabbatsmaaltijd en maken we kennis met
hun Sabbatsviering, een onvergetelijke belevenis, ook wel een hoogtepunt van deze verdiepingsreis.

bezoek brengen aan Bethesda met
het bekende kerkje van Anna. We
eindigen de wandeling bij de Heilige Graf kerk. In de soeks wordt
gelegenheid gegeven tot lunch en
om wat inkopen te doen. ’s Middags reizen we naar El Tegoa, de
woonplaats van de profeet Amos.
Hier ligt het Herodion, gelegen
in de woestijn van Judea. Volgens
overlevering werd Herodes hier
begraven. We bezoeken hier de

Agmon Ahula Bird Park

en fauna. Wilt u niet fietsen, dan
kunt u het park verkennen met
een golfkarretje. Het park is één
van de landingsplekken van de
trekvogels die van het noordelijk
halfrond doorvliegen naar het zuiden.

Zicht op de Olijfberg

opzienbarende overblijfselen van
één van de paleizen die Herodes
voor zich liet bouwen. De plaats is
schitterend gelegen en wordt gezien als een wereldwonder.
Bij de klaagmuur

Dag 4 Ontmoeting hogepriester
Samaritaanse gemeenschop op
Gerizim – Jeruzalem – aanvang
Shabbath bij Klaagmuur –
Sabbat bij Joden thuis
Vandaag verlaten we ons hotel in
Tiberias. We laten het landschap
van Galilea achter ons en reizen
naar Samaria. Op de berg Gerizim
ontmoeten we de Hogepriester van
de Samaritaanse gemeenschap. Hij
vertelt ons over het leven van de
Samaritanen en toont ons de stamboom die teruggaat tot aan Adam
en Eva. Aansluitend bezoeken we
de top van de berg Gerizim, ook

Dag 5 Graftuin – Olijfberg – Oude
Stad – Herodion
Vandaag vieren de Joden de Shabbath. Wij beginnen de dag met
een moment van bezinning in
de Graftuin, gelegen in Oost-Jeruzalem. Hierna rijden we naar
de top van de Olijfberg. Langs de
helling van de Olijfberg wandelen
we naar de Hof van Gethsemané.
We staan hier stil bij het lijden
van de Heere Jezus. Hier kan een
overdenking worden gehouden.
Via de Leeuwenpoort betreden we
de Via Dolorosa, waar we o.a. een

Shabbath maaltijd

In de graftuin

Dag 6 Zondag in Jeruzalem
Vandaag is het zondag. Deze dag
is op basis van volpension. Er worden vandaag door ds. Egas twee
diensten gehouden in één van de
zalen van het hotel. Na de ochtendienst wordt er koffie met gebak
geserveerd.
Dag 7 Western Wall Tunnen –
Tempelinstituut – Bar Mitzwah
– Yad Vashem
Vandaag beginnen we met een bezoek aan de Western Wall Tunnel
waarna we afdalen en komen bij
de oorspronkelijke fundamenten
van de Tempel van Salomo. We
komen hier bij een stuk Bijbelse
geschiedenis van eeuwen geleden.
We bevinden ons letterlijk onder
de Tempelberg en zien hoe in die
tijd al op ingenieuze wijze werd
gebouwd en nagedacht over de
watertoevoer. Na dit bezoek brengen we een bezoek aan het Tempel
Instituut. Dit is een museum, een
onderzoeksinstituut en educatief
centrum in de Oude Stad van Jeruzalem. Het werd opgericht in 1987

Bar Mitswah viering

Qasr el Yahud, doopplaats bij de Jordaan

Masada, in de woestijn van Judea

Yad Vashem

Ds Zadok

natuurpark Ein Gedi

Kabelbaan bij Jericho

De Dode Zee

Aansluitend bezoeken we Hebron
waar we de Spelonk van Machpela
bezoeken. Hier liggen de aartsvaderen Abraham, Izaäk en Jakob
begraven.

we vroeg in de morgen naar de
luchthaven Ben Gurion bij Tel-Aviv
gebracht waar we inchecken voor
onze terugreis naar Nederland
waar we in de loop van de middag
hopen aan te komen. De reis is
voorbij... de herinnering blijft.

en is gewijd aan de twee tempels
in Jeruzalem.
Na dit bezoek gaan we naar de
Klaagmuur waar de Bar Mitswah
viering plaatsvinden. Joodse jongens van 13 jaar treden toe tot de
‘gebedsgroep’. Dit is een bijzonder
ritueel. ’s Middags bezoeken we
Yad Vashem, het Holocaust Memorial, gelegen op de Heuvel der
Herinnering. Miljoenen Joden die
nooit een graf hebben gekregen,
hebben hier symbolisch een laatste rustplaats gevonden.

Western Wall tunnel

Dag 8 Bar Jericho & Berg der
Verzoeking – Qasr-el-Yahud – Hebron – Spelonk van Magpela –
Ontmoet met ds. Zadok
Met de touringcar reizen we naar
Jericho. Per kabelbaan gaan we
naar het rotsplateau van deze
berg waar nu een kloostercomplex is gelegen. Indrukwekkend
is de diepte waar we vanaf deze
berg de woestijn van Judea in
blikken en we Tel Jericho (het
oude Jericho) zien liggen. Het is
de plaats waar de satan de Heere
Jezus verzocht om voor hem te
knielen. We bezoeken hier de Berg
der Verzoeking. Ook bekijken we
Qasr el Yahud, de doopplaats bij
de Jordaan en tevens de plaats
waar het volk Israël de Jordaan
overstak naar het Beloofde Land.

Dag 9 Ein Gedi – Masada – Dode
Zee – Qumran
Deze dag beginnen we met een
bezoek aan het natuurpark Ein
Gedi, ook wel ‘bron van het bokje’
genoemd. Het is de plaats waar
David zich verborg voor Saul. Hier
maken we een wandeling door
het natuurpark, hier leven steenbokken en klipdassen. Vervolgens
reizen we door naar Masada, gelegen in de woestijn van Judea. Op
dit rotsplateau liet Herodes zijn
zomerverblijf bouwen. Het is het
plateau waar de Joodse Zeloten,
na de val van Jeruzalem in ’70 na
Chr. zich verdedigden tegen de
Romeinen. Ze zouden allemaal
zelfmoord hebben gepleegd. Bij de
Dode Zee gaan we lunchen in het
Lot-Hotel waar we gebruik mogen
maken van het privé-strand van
het hotel alsook van de omkleedfaciliteiten. Op de terugreis naar Jeruzalem bezoeken we Qumran, de
vindplaats van de Dode Zeerollen.
’s Avonds sluiten we de reis af in
ons hotel in Jeruzalem.
Dag 10 Terugreis
Vol indrukken laten we Israël
achter ons. Per touringcar worden

Tijdens de dagen in Jeruzalem worden
er op drie avonden lezingeng gehouden.
• Albert Groothedde, voormalig
redacteur bij het RD, werkt nu als
Israëlconsulent voor het Centrum
voor Israëlstudies.
• Ook zal RD-correspondent Alfred
Muller vertellen over het leven in
Israël.
• Dominee Zadok (onder voorbehoud)
vertelt in ons hotel ons over zijn leven als Messiasbelijdende Jood in
Israël.

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vliegreis Amsterdam – Tel Aviv (Turkish Airlines) met overstap in Istanbul (Turkish Airlines)
• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen
• Vervoer met comfortabele touringcar met airco tijdens de gehele reis
• 3 hotelovernachtingen in Tiberias en 6 nachten in Jeruzalem in ****hotels
• Verblijf in hotels op basis van halfpension, ontbijt en diners zijn inbegrepen.
Aankomst op eerste dag ’s avonds in hotel een buffet met salades, broodjes en
wat warms
• Nederlandssprekende gids tijdens de rondreis, met uitzondering van de zondag
• Alle excursies en entreegelden zoals in het programma beschreven
• Reisinformatiepakket per boeking
• Headset per persoon tijdens gehele rondreis
• Iedere dag is er een ruimte in het hotel beschikbaar voor het houden van de
avondsluiting

Hotel Prima Galil 4**** in Tiberias

Niet bij de prijs is inbegrepen:
• Eénpersoonskamertoeslag € 529,- p.p.
• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking van maximaal 9 personen € 2,50)
• Persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en niet genoemde entreegelden
• Lunches met uitzondering van zondag
Hotelinformatie
Hotel Prima Galil 4**** in Tiberias
Het Prima Galil gelegen op loopafstand van 15 minuten van het centrum van Tiberias. Het hotel beschikt over een lounge, een restaurant en een buitenzwembad. Alle
sfeervol ingerichte kamers beschikken over gratis wifi, een koelkast, een dvd-speler en een föhn.
Hotel Prima Park 4**** in Jeruzalem
Het Prima Park Hotel Jerusalem ligt op loopafstand van het Israël Museum en het Hotel Prima Park 4**** Jeruzalem
parlement, de Knesset. De bussen van het openbaar vervoer stoppen bij het hotel
en rijden in ongeveer 15 minuten naar de historische binnenstad. Het hotel heeft
ruime kamers (met gratis wifi), op de bovenste verdiepingen bieden ze een panoramisch uitzicht over de stad.
Praktische informatie
Reis- en annuleringsverzekeringen
De premie voor de annuleringsverzekering is 5,5% van de reissom met bijbehorende toeslagen als bijvoorbeeld 1-persoonskamertoeslag. Assurantiebelasting is
21%.
De premie voor de reisverzekering Werelddekking bedraagt € 3,07 per persoon per
dag. De poliskosten voor de verzekering bedragen € 5,50.
De organisatie van deze reis hebben wij uitbesteed aan Goed Idee Reizen. Op deze
reis zijn de algemene reis- en boekingsvoorwaarden van Goed Idee Reizen en de
algemene reis- en boekingsvoorwaarden van de ANVR en de Vereniging van ANVR
Luchtvaartagenten en Zakenreisbureaus (VLZ) van toepassing. Goed Idee Reizen
is aangesloten bij de organisatie ANVR, evenals bij SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
RD vroegboekprijs € 1749,- p.p. bij boeking voor 1 februari. Na 1 februari € 1779,p.p. De vroegboekprijs geldt alleen voor RD-abonnees. Niet-abonnees betalen
€ 1799,- p.p. Toeslag eenpersoonskamer € 529,- (beperkt aantal kamers beschikbaar).
Aanmelden
Meld u aan via het bijgevoegde inschrijfformulier of via rd.nl/abonneevoordeel
onder RD-reizen.

INSCHRIJFFORMULIER RD 10-daagse verdiepingsreis naar Israël van 9 april t/m 18 april 2019
			
GEGEVENS DEELNEMER 1
Naam en voorletters (volgens paspoort): _________________________________________________________________ M/V
Eerste officiële voornaam in paspoort (voluit):________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:____________________________________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________________________________________________
Mobiel nummer: __________________________________________________________________________________________
E-mailadres:_______________________________________________________________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________________________________________
Contactadres thuisblijvers: _________________________________________________________________________________
Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend) Ja/Nee
Reisverzekering (€ 3,07 p.p.p.d.) Ja/Nee
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten
Ik ben RD-abonnee: ja/nee, vroegboekprijs geldt alleen voor abonnees voor aanmelding tot 1 februari 2019.
Vertrek vanaf Schiphol
GEGEVENS DEELNEMER 2
Naam en voorletters (volgens paspoort): _________________________________________________________________ M/V
Eerste officiële voornaam in paspoort (voluit):________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:____________________________________________________________________________________
Telefoon:__________________________________________________________________________________________________
Mobiel nummer: __________________________________________________________________________________________
E-mailadres:_______________________________________________________________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________________________________________________________
Contactadres thuisblijvers: _________________________________________________________________________________
Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend) Ja/Nee
Reisverzekering (€ 3,07 p.p.p.d.) Ja/Nee
Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten
Ik ben RD-abonnee: ja/nee, vroegboekprijs geldt alleen voor abonnees voor aanmelding tot 1 februari 2019.
Ik geef toestemming voor vermelding van naam en woonplaats voor op de deelnemerslijst. Ja/nee			
									
GEWENSTE KAMERINDELING
O eenpersoonskamer

O tweepersoonskamer

O tweepersoonskamer met twee eenpersoonsbedden

BIJZONDERHEDEN
Ik deel mijn kamer met: ___________________________________________________________________________________
Dieetwensen/opmerkingen: ________________________________________________________________________________
Medicijngebruik:___________________________________________________________________________________________
Naam en telefoonnummer achterblijvers:____________________________________________________________________
Handtekening:_____________________________________________________________________________________________

U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: Erdee Reizen o.v.v. verdiepingsreis naar Israël, Postbus 613, 7300 AB
Apeldoorn.
U ontvangt t.z.t. een schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie.

