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Shalom vrienden van Israël, 

 

Het is voor mij een groot voorrecht om de Israëlreis 2017 zoals in deze brochure 

omschreven van harte bij jullie aan te bevelen. Door de jaren heen is de liefde voor Israël in 

mijn hart gegroeid. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, gaf de Heere 

mijn leven een andere wending. Sinds 2012 staan ik en mijn vrouw Annette in een fulltime 

geloofsbediening. Mijn kerntaak is het geven van Bijbelonderwijs, geloofstoerusting en de 

bediening van het gebed. Door het bestuderen van de Bijbel ontdekten we de bijzondere 

plaats van Israël in de heilsgeschiedenis. Toen we deze waarheden ontdekten, ontvingen wij 

een ‘nieuwe Bijbel’. 

 

Vervolgens werd ik benaderd door Jerusalem Today Reizen met de vraag of ik samen met 

Johan & Linda Schep reizen naar Israël wilde gaan leiden. Jullie begrijpen, daar hoefde ik niet 

lang over na te denken. Inmiddels hebben we wat ervaring hier mee opgedaan. De Israëlreis 

in september 2017 belooft een prachtige trip te worden. Ik nodig je dan ook van harte uit 

om mee te gaan, het inschrijfformulier in te vullen en alvast te genieten van de voorpret. En 

ik kan je garanderen dat deze reis je leven positief zal veranderen en je relatie met de Heere 

Jezus verdiept zal worden! 

 

Hartelijke groeten, 

Jacques Brunt 

 

Dierbare vrienden van Israël, een vriendelijke groet aan allen! 

 

Met vreugde zal ik ook wat van ons beiden op schrijven. Op 21 jarige leeftijd kwam ik (Johan) 

voor het eerst in Israël. Het was in Israël dat ik voor het eerst de Bijbel ging lezen en tot 

persoonlijk geloof in de Heere Jezus kwam. Sindsdien heb ik de volgende jaren hoofdzakelijk 

in Israël het Goede Nieuws door gegeven. Door de jaren heen heb ik de Hebreeuwse taal 

geleerd en vanwege de vele baantjes heb ik ook het Land en de Israëlische mentaliteit leren 

kennen van een andere kant dan die 

van de toeristen.   

 

Op 54 jarige leeftijd ben ik getrouwd met Linda. Het geeft ons vreugde om ons steentje bij te 

dragen. Wij worden er zelf ook zo geweldig door gezegend  en innerlijk door verrijkt. 

 

Ik wens u de vrede van de God van Israël toe. 

 

Zijn Shalom, 

Johan Schep 
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Een Bijbelse geschiedenisreis langs plaatsen en plekken waar de Heere Jezus met Zijn discipelen is 

geweest en waar aartsvaders en koningen hun voetstappen zetten. Ontdek wáár en waaróver de 

profeten spraken en op welke wijze Gods beloften in vervulling zullen gaan.  

 

Maak kennis met de Joodse cultuur en gebruiken, maar zeker ook met de fraaie natuur die dit land te 

bieden heeft. Van groen Galilea tot aan het droge gebied bij de Dode Zee en natuurlijk een bezoek aan 

en rond de stad die God Zich heeft verkoren: Jeruzalem. 

 

Prijzen vanaf € 1.725 p.p.      

 45 deelnemers € 1.725 

 40 deelnemers € 1.735 

 35 deelnemers € 1.775 

 Toeslag 1-persoonskamer € 409 

 

Opmerking:  

Deze prijzen zijn berekend op de prijzen van de vliegtickets van het jaar 2016. In oktober 2016 krijgen 

wij de officiële vliegticketprijzen door voor het jaar 2017. Dan volgt er een correctie op. We gaan van 

het positieve uit. U wordt door ons daar telefonisch natuurlijk over geïnformeerd. 

 

 

Tour-nr. 2017-01 | 4 t/m 15 september 2017 | 12- daagse  Israëlreis 

Golan Hoogte - Galilea - Samaria - Jerusalem - Negev 
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Inbegrepen in deze prijs is: 

 Heenreis  vanaf Schiphol Airport, overstap Rome, naar Ben Gurion Airport/Tel Aviv  

 Terugreis vanaf Ben Gurion Airport/Tel Aviv, overstap in Rome, naar Schiphol Airport  

 Inclusief alle belastingen en toeslagen 

 11 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) t.w.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de rustdag is de lunch wél inbegrepen, maar géén bus en géén gids. 

 Gedurende alle toerdagen airconditioned luxe bus en Nederlands sprekende gids. 

 Alle entreegelden zoals genoemd in dit programma.  

 Assistentie op het vliegveld van onze Israëlische touroperator . 

 Informatietas van  onze Israëlische touroperator. 

 Dagprogramma en informatieboekje en badge van Jerusalem Today reizen. 

 

Niet inbegrepen in deze prijs is: 

 Lunches tijdens de reisdagen op eigen kosten (lunch kost p.p.p.d. ca. € 8 - € 10)  

 Persoonlijke verzekeringen 

 Vaste regel/gewoonte in Israël is het geven van fooien voor hotels, chauffeur en gids. De fooi 

bedraagt p.p.p.d. € 6,00 en is als volgt verdeeld:  

 Israëlische gids € 3,00 

 Chauffeur  € 2,00 

 Receptie van hotel € 1,00 

 Dit betekent dan totaal € 66,00 per persoon (11 dagen á € 6,00 per dag) 

  

Plaats Overnachtingen 

Netanya 1 nacht 

Akko 1 nacht 

Bij het Meer van Tiberias 2 nachten 

Ariël 2 nachten 

In de Negev 1 nacht 

Bethlehem 4 nachten 

 

Wilt u nadere informatie over deze reis, dan kunt u ook contact opnemen met:  

 Jerusalem Today Reizen  |  Herman Aldenkamp  

Tel. 06 - 10234991 |  www.jerusalemtodayreizen.nl  

 Jerusalem Today Reizen  |  Gerda Brons-Aldenkamp  

Tel. 06 - 13708573 |  www.jerusalemtodayreizen.nl 

 Bijbelleraar & evangelist Johan Schep  

Tel. 0183 - 630348  |  www.johan-linda.com 

 Bijbelleraar & evangelist Jacques Brunt               

Tel. 078 - 6930383  |  www.jacquesbrunt.nl   

 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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http://www.jerusalemtodayreizen.nl/
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Jerusalem Today Reizen maakt Israëlreizen geweldig! 
Confidence in travelling and touring to Israël 

 
 

 

Reisprogramma  

Dag Bezienswaardigheden Overnachting 

Maandag              

Dag 1               

Vertrek vanaf Schiphol - Rome - Tel Aviv 

Aankomst op de luchthaven Ben Gurion 

Netanya 

King Solomon 

Dinsdag                  

Dag 2     

Capernaüm - Tabgha - Chorazim - Betsaïda - Berg der Zaligsprekingen 

Boottocht Meer van Galilea  

Bij het Meer van 

Galilea 

Woensdag                

Dag 3               

‘s Morgens:  Kfar Blum Kayaks    Standaard kajakken (Safed) 

‘s Middags:   Katzrin (Golan Heights Winery oder  Safed Dalton Winery) 

’s Avonds optreden Messianic Taste of Israël                                                                        

Bij het Meer van 

Galilea 

 

Donderdag                

Dag 4                  

Ceasarea - (Haifa) - Rosh Hanikra - Akko  Akko 

Vrijdag                  

Dag 5               

Nazareth Village - Mt. Precipice - Berg Tabor 

 

Ariël                        Eshel 

Hashomron 

Zaterdag            

Dag 6              

Shabbat - Vrije dag (inclusief lunch) 

 

Ariël                        Eshel 

Hashomron 

Zondag      

Dag 7               

Negev woestijn:  

SdeBoker - Midreshet Ben Gurion  Ein Advat - Mizpe Ramon  

In de Negevwoestijn 

Maandag 

Dag 8 

Ein Gedi - Massada - Dode Zee 

Via de oude weg naar Jeruzalem een stop bij Wadi Quelt 

Bethlehem                   

Dinsdag 

Dag 9 

Klaagmuur - Davidson Center - Stad van David/Siloam - Friends of Sion          

(Kerk van het Hanengekraai - het graf van koning David) 

Bethlehem       

Woensdag 

Dag 10 

’s Morgens:  Yad Vashem  

’s Middags:  Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané - Bethesda -                   

St. Anna kerk - wandelend door het Cardo - Via Dolorosa naar de Graftuin 

Bethlehem       

Donderdag 

Dag 11 

‘s Morgens:  Menora - Bar Mitswa - Kotel tunnel  

’s Middags vanaf 13.00 uur vrij ‘winkelen & shoppen’ in Jeruzalem 

Bethlehem       

Vrijdag 

Dag 12 

Transfer Tel Aviv airport Ben Gurion - Rome - airport Schiphol Nederland 

Op één van  

de avonden  

Optie: ca. € 10 - € 12 p.p.  met de bus naar Jeruzalem 

In de avond Light & Sound show at Tower of David in de Oude Stad 

 

Dag 2 of 3 of 8               Zijn er broeders en/of zusters, die de wens hebben om zich te laten dopen, 

dan kunnen wij dat op deze dag in het reisprogramma opnemen. 

i.o.m.  

Jacques/Johan 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://www.golanwines.co.il/en/The-Winery&usg=ALkJrhgsSrt6Mp5qON8kpjluB0aXPazalw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif7o7qst_NAhVBsxQKHUO4D2MQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dalton-winery.com%2Fdynamic-web.aspx%3Fpage_name%3Dcomeandvisit&usg=AFQjCNEoXiUfgJjiY6NNdJztFJ0CSzWy1g
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Dag 1. Maandag                                                                                Reisdag naar Israël                      
 

                  

Aankomst op de luchthaven Ben Gurion                                                                                

Vanochtend vertrekt u vanaf Schiphol Airport met het vliegtuig, met overstap in Rome,  naar Tel Aviv-

Ben Gurion in Israël. Bij aankomst op Ben Gurion Airport wordt u opgewacht door een 

vertegenwoordiger van onze Israëlische touroperator. Vanaf de luchthaven Ben Gurion rijden we per 

luxe touringcar naar ons hotel in Netanya. Diner en overnachting in hotel in Netanya. 

 

Dag 2. Dinsdag                                                                                        Dagprogramma                       

Capernaüm - Tabgha - Betsaïda - Berg der Zaligsprekingen 

Boottocht Meer van Galilea - ’s avonds Poriya (Messianic Taste of Israël 
 

We bezoeken enkele Bijbelse plaatsen in de 

omgeving van het Meer van Galilea. 

  

We brengen een bezoek aan plaatsen zoals 

Kapernaüm, Tabgha (de plaats van het wonder 

van brood en vissen), St. Peter aan het meer 

en de Berg der Zaligsprekingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Bethsaïda De Heere Jezus bekritiseerde de 

inwoners van het Galilese vissersdorp 

Bethsaïda om hun gebrek aan geloof. In 

tegenstelling tot ten minste drie van zijn 

inheemse zonen: Petrus, Andreas en Philippus, 

die reageerden op Zijn oproep en alles 

achterlieten om Hem te volgen (Luc. 10: 13-14) 

 

Ter afsluiting van ons dagprogramma gaan we 

een boottochtje maken over het Meer van 

Tiberias (Kineret of Meer van Galilea).  

 

Diner, avondsluiting en overnachting in kibbutz 

bij het Meer van Galilea. 

 
 

 

 
 

Wij heten u van harte welkom in ons  huis voor 

een tijd van aanbidding en gemeenschap!                

Smeden van nieuwe relaties en het  creëren van 

een leven lang herinneringen. 

 

Dag 3. Woensdag                                                                                    Dagprogramma                       

‘s Morgens: Kfar Blum Kayaks  Standaard kajakken 

‘s Middags: Mt. Bental - Katzrin (Golan Heights Winery) 
 

Het is kajakseizoen in Israël! 

 
 
 

 

Kajakken in Israël is een geweldige manier voor 

deelnemers/groepen om een warme zomerse 

dag door te brengen in het heilige land. Een 

route die een adrenaline gevulde 

natuurbeleving zal geven.  

 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Mt. Bental Om een voorstelling te kunnen 

maken waarom deze regio zo belangrijk voor 

de veiligheid van Israël is, bezoeken we Mount 

Bental. We kijken uit over buurland Syrië en de 

verlaten stad Kuneitra. 

 

Katzrin is een Israëlische nederzetting.  

We gaan een bezoek brengen aan de 

wijnproeverij Golan Heights Winery. Er gaat 

niets boven Golanhoogte wijnland, waar 

prachtige wijngaarden zijn omgeven door een 

adembenemend uitzicht. 

 

We krijgen een rondleiding en informatie over 

de wijnproductie. We bezoeken de eiken 

vatkelder en de wijnproeverij. De rondleiding 

duurt ongeveer één uur. 

 
Diner, avondsluiting en overnachting in kibbutz 
bij het Meer van Galilea. 

 

 

 

Dag 4. Donderdag                                                                                   Dagprogramma                                          

Ceasarea - ( Haifa) - Rosh Hanikra - Akko 

 

Ceasarea  We rijden naar Caesarea aan de 

Middellandse Zee, waar wij iets zien van de 

spectaculaire gravingen, zoals het hypodrome. 

Haifa Het is de derde stad van Israël, na 

Jeruzalem en Tel Aviv, en de hoofdstad van het 

noorden van het land. Haifa is een havenstad  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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en badplaats in Noord-Israël, op het 

noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte 

en gelegen aan de Middellandse Zee. De baháï-

tuinen van Haifa zijn na een nationale 

opiniepeiling uitgeroepen tot het 

“voornaamste wonder van Israël”. 

 
Rosh Hanikra De kabelbaan neemt ons mee 

naar beneden voor een boeiende ontmoeting 

met de zeegrotten.  Het uitzicht vanuit de 

kabelbaan is adembenemend en dat is nog 

maar het begin.  

Akko Dit stadje is gebouwd op een landtong in 

de baai van Haifa in Israël. De perfecte locatie 

voor een havenstad. Al een paar duizend jaar is 

de plek op die manier in gebruik bij 

verschillende volkeren. In de tijd van de 

kruistochten tussen 1095 en 1291 na Chr. 

waren West-Europese christenen een periode 

heer en meester in Akko of Acre zoals de stad 

toen bekend stond.  

 

Diner, avondsluiting en overnachting in Akko. 

Dag 5. Vrijdag                                                                                          Dagprogramma                       

Nazareth Village - Mt. Precipice - Berg Tabor 
 
Na het ontbijt brengen we vanochtend eerst 

een bezoek aan  ‘Nazareth Village’, waar we 

zien hoe de woonplaats van de Heere Jezus er 

2.000 jaar geleden uitzag.  

  

Vervolgens gaan we naar de Mount Precipice 

(Lucas 4:16-30). Net ten zuiden van Nazareth 

in de kliffen van Mount Kedumim is Mount 

Precipice, de traditionele plaats waar een 

woedende menigte probeerde de Heere Jezus 

naar de afgrond te werpen, na zijn gedurfde 

proclamatie in de synagoge te Nazareth.  

 
 
 
 

 
 

 

Mount Tabor heeft betekenis voor christenen 

en Joden. De Heere Jezus beklom de berg 

Tabor met zijn discipelen Jacobus, Johannes en 

Petrus. Hij veranderde vervolgens op de 

bergtop van gedaante. Hij nam voor hun ogen 

een lichtstralend lichaam aan en sprak er met 

Elia en Mozes. Uit een wolk klonk een stem die 

met het oog op Jezus zei: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%204:16-30;&version=31;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Discipel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elia_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozes
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In de namiddag rijden we naar ons hotel  in 

Ariël, want vanavond begint de shabbath. De 

eigenaars van dit hotel (Tova, Menachim en 

Tuvya) zullen u een rondleiding geven in de 

Bijbelse tuin, welke zich bij het hotel bevindt.  

 

Diner, avondsluiting en overnachting in Ariël. 

Dag 6. Zaterdag                                                                                       Dagprogramma                                    

Shabbat - vrije dag 

 

De Bijbelse tuin met o.a. de Tabernakel en de berg Nebo.                                                                         
 

 

Het zwembad van het hotel Eshel Hashomron. 

 

Een dag van rust en ontspanning. 
Ontbijt - lunch -  diner, dagsluiting en overnachting in Ariël 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 7. Zondag                                                                                         Dagprogramma                                    

Negev woestijn: SdeBoker - Midreshet Ben Gurion  Ein Avdat - Mizpe Ramon 

 

Mitzpe Ramon Vandaag gaan we Mitzpe 

Ramon bezoeken en hebben daar een 

schitterend uitzicht op de Ramon krater. 

Vervolgens gaan we op weg naar Ein Avdat. 

Deze schitterende smalle kloof in de Negev 

kent veel bronnen, die in watervallen 

uitmonden in twee diepe meertjes. 

  

Ein Advat is ongetwijfeld één van Israëls meest 

opvallende en mooie bezienswaardigheden. 

Ein Avdat National Park is gevestigd in het 

ongelooflijke landschap van de Zin-vallei in het 

centrum van de Israëlische Negev-woestijn, 

biedt een spectaculair panorama en betoverd 

wandelingen door de ongelooflijke 

woestijnlandschap. De spectaculaire Kanyon is 

het resultaat van de macht van de wateren bij 

Ein Avdat (de Avdat voorjaar). Het maakt deel 

uit van de langste wadi in de Negev, de Zin 

vallei, die zich uitstrekt over 60 km en trekt  

bezoekers uit het hele land. 

  

 

  

Tomb National Park Ben-Gurion is gelegen op 5 

kilometer ten zuiden van de kibboets van Sde 

Boker in de Negev-woestijn tussen Be'er Sheva 

en Mitzpe Ramon. Het is de laatste rustplaats 

van Israëls eerste premier David Ben-Gurion, 

en van zijn echtgenote Pola (Paula).  

 

 

Bij Ein Advat wordt er een picknick door de 

chauffeur geregeld (Kosten € 8,-).  

Diner, avondsluiting en overnachting in kibbutz 

Mashabei Sade. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 8. Maandag                                                                                      Dagprogramma                                             

Ein Gedi - Massada - Dode Zee 

 
Ein Gedi We maken een stop bij het Bijbelse 

Ein Gedi, bekend van het verhaal van David en 

Saul en maken daar een wandeling naar de 

waterval van David, de plek waar David het 

leven van  koning Saul spaarde (1 Sam 23:29).       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massada We vervolgen onze reis en we gaan 

de burcht Massada op. Dit is de plaats waar 

Joodse strijders  in het jaar  73 na Christus tot 

het einde gevochten hebben tegen de 

Romeinen. Dit kan op 2 manieren en wel: Uw 

lichamelijke conditie komt erop aan:  

 U kunt met de kabelbaan omhoog. 

 Of u gaat al wandelend het 

“slangenpad” op omhoog. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dode Zee In de loop van de middag is er 

gelegenheid “te drijven in de Dode Zee”, een 

heel bijzondere ervaring. Het zoutgehalte van 

de Dode Zee is ca. 34%. Je blijft in de Dode Zee 

drijven, omdat het zoutgehalte daar 

ontzettend hoog is. 
 

 

 

Diner, avondsluiting en overnachting in 
Jerusalem of Bethlehem.                   

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Jeruzalem We beginnen de dag bij de 

Klaagmuur waar we een deel van de Bar 

Mitswa-viering zullen bijwonen. Een bijzondere 

ervaring. Wanneer een Joodse jongen 13 jaar 

wordt valt hij onder de Joodse wet en wordt 

dan een Bar Mitswa genoemd: zoon van het 

gebod.  

 
We gaan vervolgens naar het dichtbij gelegen 

Davidson-centrum. We zien daar een film, die 

ons vertelt over een persoon die naar 

Jerusalem komt om zijn offer in de Tempel te 

brengen. 

 

The City of David is de geboorteplaats van de 

stad Jerusalem, de plaats waar koning David 

woonde. Het ligt op loopafstand van de Oude 

Stad van Jerusalem en de Klaagmuur. In de 

oude stad van David bij de Olijfberg in 

Jeruzalem bevindt zich nog steeds de 

onderaardse watertunnel naar het badwater 

van Siloam die koning Hizkia (of Jechizkia)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Friends of Sion Het museum is een eerbetoon 

aan de duizenden mensen die het Joodse volk 

hebben geholpen tijdens de moeilijkste en 

meest gedenkwaardige ervaringen in de 

moderne tijd, met inbegrip van het Britse 

Mandaat tijdperk, de Holocaust, en de 

oprichting van de Staat Israël. 

 

 
 
"Het gebouw kreeg een museum ter bestrijding 

van antisemitisme.  Het nieuwe museum zal 

ons toelaten om te tonen aan Jerusalem en 

Israël, dat echte christenen van het Joodse volk 

houden. " 

 

Diner, avondsluiting en overnachting in 

Bethlehem.

Dagen 9.  Dinsdag                                                                                   Dagprogramma                                                                                                                                                                                  

Klaagmuur - Davidson Center - Stad van David/Siloam - Friends of Sion                   
(Kerk van het Hanengekraai - het graf van koning David) 

heeft laten uitgraven. Die tunnel loopt vanaf 

de Gihonbron naar het badwater van Siloam. 
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Dag 10. Woensdag                                                                                  Dagprogramma 

’s Morgens: Yad Vashem 

’s Middags:  Menora - Olijfberg - Dominus Flevit - Gethsemané - Bethesda St. 

Anna kerk - Wandelend door het Cardo en de Via Dolorosa naar de Graftuin 

 
Yad Vashem Deze dag zal voor een deel staan 

in het teken van de Holocaust, het lijden van 

het Joodse volk. We rijden door het westelijke 

deel van Jerusalem en brengen een uitgebreid 

bezoek aan Yad Vashem, het monument ter 

nagedachtenis aan de Holocaust.                                             

Hier herdenkt men de 6 miljoen slachtoffers 

van de holocaust, de systematische vervolging 

van de joden door de Nazi’s voor en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegelzaal met stergeflonker, mensen tasten in het 

donker luisterend naar kindernamen, anderhalf 

miljoen tezamen. 

 

Deze gedenkplaats werd opgericht in 1953 en 

telt een herdenkingsruimte, een historisch 

museum, een ‘Hal van de Namen’, een archief, 

een park gewijd aan de ‘Rechtvaardigen onder 

de volkeren’ (de niet-joden die tijdens de 

holocaust joden hebben gered) en nog veel 

meer. Tienduizenden persoonlijke 

getuigenissen, fotomateriaal, bezittingen, 

herinneren aan deze donkere bladzijde uit de 

wereldgeschiedenis 

 

 

 

 

Olijfberg Op deze bekende berg zult u genieten 

van het prachtige uitzicht over Jerusalem. 

Vervolgens lopen we naar beneden via 

Dominus Flevit (Het Kerkje van De Traan) naar 

Gethsemané waar we, indien mogelijk in de 

aangrenzende hof stilstaan bij de strijd van 

Jezus in Getsémane. Daarna wandelen we via 

het Kidrondal door de Leeuwenpoort langs 

Bethesda. Een bezoek aan, en het zingen in de 

St Anna kerk mag niet ontbreken, de kerk met 

de langste nagalm ter wereld. Via Lithostrotos 

richting de Grafkerk. We volgen daarbij een 

stukje van de Via Dolorosa (De kruisweg). Een 

echte loopdag. 

 
Dominus Flevit  De kleine druppelvormige Kerk 

van Dominus Flevit, halverwege de westelijke 

helling van de Olijfberg, herinnert aan de 

Evangelie incident waarin Jezus weende over 

de toestand van Jeruzalem. 

 
 

 
 
 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://www.seetheholyland.net/mount-of-olives/&usg=ALkJrhgelbrFy5M6yTgJ75EKoZFODKg1hw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://www.seetheholyland.net/glossary/&usg=ALkJrhixyxbW10UxL9TUqPc9Xzc-3KkzyQ#gospel
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://www.seetheholyland.net/jerusalem/&usg=ALkJrhiMb6AqEOOdohzMQXACzscEX-wbSw
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Kidrondal Het Kidrondal is de afscheiding 

tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg. De 

Heere Jezus trok vaak door het Kidrondal, 

wanneer Hij door de Gouden Poort naar de 

Tempel ging, of wanneer Hij de Olijfberg 

beklom, waar Hij gewoon was de nacht door te 

brengen. Het dal wordt ook  wel genoemd het 

dal van Josafat,omdat men dacht dat hier de 

plek was waarvan in Joël 3:2 vermeld staat:Ik 

zal aldaar met hen in het dal van Josafat in het 

gericht treden. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zie je een schets van de Kidron met de 

tempel van Herodes. 

 
 

 

 
Bezoek aan Gethsemané 

 

 

 
 
 

 
 

De shouk Wandelend over de Via Dolorosa,  
door het Cardo en de shouk naar de Graftuin. 

 

Graftuin Een bezoek aan de Graftuin waar we 

met elkaar een dienst houden en het heilig 

avondmaal vieren.    

Diner, avondsluiting en overnachting in 

Bethlehem.     

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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Dag 11. Donderdagochtend                                                         Ochtendprogramma                                                                                                                                                                                                                                                   

’s Morgens: Menora - Bar Mitzwa - Kotel tunnel 
 
            
         

 

 

 

 

 

              Knesset (parlementsgebouw)                                             Bezoek aan de grote Menorah 

 

 
 

 

 

 

 

Wanneer een Joodse jongen 13 jaar wordt valt 

hij onder de Joodse wet en wordt dan een Bar 

Mitswa genoemd: zoon van het gebod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kotel Tunnels zijn zonder twijfel één van de 

meest ongelofelijke plaatsen in Jeruzalem. 

Door deze tunnels kunnen we wandelen langs 

de lengte van de Westelijke Muur (Kotel). We 

kijken naar beneden in voorgaande historische 

tijden en staan tegenover de plaats waar 

voorheen het Heilige der Heiligen van de 

Tempel was gesitueerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biddende vrouwen 

in de tunnel bij het 

dichtstbijzijnde 

fysieke punt van het 

Heilige der Heiligen. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Women_praying_in_the_Western_Wall_tunnels_by_David_Shankbone.jpg
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Dag 11. Donderdagmiddag                                                             Middagprogramma                                                                                                                                                                                                                           

‘s Middags vanaf 13.00  uur vrij/op eigen gelegenheid  in de  

stad Jerusalem ‘Winkelen & shoppen’ 
 
In Jeruzalem ben je al gauw enkele uren zoet 

als je beslist om op winkelmissie te vertrekken. 

Enerzijds heb je in het oude stadsgedeelte de 

vele souks in het Moslimkwartier. In de talrijke 

smalle straatjes kan je makkelijk verdwalen in 

de grote diversiteit van de standhouders.  

Je vindt er lokale en artisanale produkten, die 

meteen ook representatief zijn voor de 

Israëlische cultuur. Handgeblazen glaskunst, 

keramiek, juwelen, kledij en prachtige 

souvenirs zijn maar enkele van de spullen die 

er te vinden zijn. Onderhandelen over de prijs 

is niet verboden, maar is evenmin de norm. 

Het hangt een beetje af van wat en waar je 

koopt.  

 
Diner, avondsluiting en overnachting in 
Bethlehem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook in het Joodse kwartier zijn souks te vinden, 

waar je prachtig antiek en oude  juwelen vindt, 

maar de prijzen liggen er over het algemeen 

een stuk hoger. In het nieuwe stadsgedeelte 

liggen de modernere winkels. Het ‘shop-

gebeuren’ speelt zich vooral af rond de 

Jaffastraat, Ben Yehuda en King George V 

straat, in de buurt van het Zionplein. 

 

Dag 12. Vrijdag                                                                        Terugreis naar Nederland                                                                                                                                                                                  

Transfer naar vliegveld Ben Gurion 
 

Vanochtend worden we naar het vliegveld Ben Gurion gebracht om ons in te checken voor de 

terugreis naar Amsterdam-Schiphol. 

  

 

De luchthaven Tel-Aviv / Ben Gurion. 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
https://www.take-a-trip.eu/nl/jeruzalem
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Optioneel:                                               

Tijdens één van de avonden in Jeruzalem (Oude Stad) kunnen we de Light & 

Sound show at the Tower of David bijwonen. De kosten zijn ca. € 12,- p.p. 

 

 

 

 

 

 
 

De muren van de Citadel dienen als podium voor een nachtelijke show, wat een feest van beeld en 

geluid is.  Temidden van de archeologische resten op de binnenplaats van de Citadel en het geluid van 

de originele muziek wordt het verhaal van Jeruzalem ontvouwt door gigantische adembenemende, 

virtual reality beelden. 

  

Informatie over de show: 
 De show duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats in de open lucht.  

 
 De show begint met een wandeling door de binnenplaats, gevolgd door het bekijken van de 

belangrijkste prestaties.  
 

 The Night Spectacular zal niet plaatsvinden in het geval van extreme weersomstandigheden.  
 

 Als gevolg van de aard van de show  worden mensen die te laat komen niet meer  
doorgelaten.  

 

- wijzigingen voorbehouden - 

 

Ongetwijfeld ligt een onvergetelijke reis achter ons. 

Shalom en lehitraot! 

(Vrede zij u en tot ziens!) 

  

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
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REISVOORWAARDEN: 

Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden: 

1) De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today Reizen en uitgevoerd. 

2) Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today Reizen en in Israël door een Israëlische 

Nederlands sprekende gids. 

3) De prijzen van al onze reizen zijn gebaseerd op het tarief voor een 2-persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer moet echter 

een toeslag worden betaald. Dat kan per reis verschillen.  

4) Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn inbegrepen. 

5) Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 8,- á   € 11.00  rekening te houden. 

6) Aanmelden is mogelijk tot 8 weken voor vertrek; bij latere aanmelding, dan eerst vooraf informatie bij Jerusalem Today Reizen 

aanvragen, voor wat een mogelijke consequentie heeft mbt de prijs. 

7) De reis kan doorgaan, als er minimaal 20 deelnemers zijn; zodra dit het geval is, worden de deelnemers schriftelijk 

geïnformeerd. Het dient daarom aanbeveling niet te lang te wachten met uw aanmelding. 

8) Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.  

9) Bij aanmelding dient € 125,00 als aanbetaling te worden betaald,  dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur. 

10) Een aanmelding voor een reis wordt in behandeling genomen, nadat het aanmeldingsformulier en een kopie van uw geldig 

paspoort, als ook het bedrag van de aanbetaling door Jerusalem Today Reizen is ontvangen. 

11) Met het plaatsen van de handtekening verklaart men bij inzending van het aanmeldingsformulier op dat moment gezond en 

goed ter been te zijn voor deelname aan deze reis en zijn mijn gegevens korrekt en naar waarheid te hebben ingevuld. 

12) Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst  naar u toegestuurd. 

13) Iedere deelnemer ontvangt een faktuur om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen. 

Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven. 

14) ANNULERING door de reiziger. Annulering van de deelname aan een reis moet schriftelijk en met motivatie worden gemeld in 

tweevoud t.w. bij Jerusalem Today Reizen. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger 

naast eventueel verschuldigde reserveringskosten ad. € 95,00, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:  

- bij annulering 70 dagen voor vertrek: de aanbetaling van de reissom  

- bij annulering 69-45 dagen voor vertrek 30% per persoon van de reissom 

- bij annulering 44-31 dagen voor vertrek 60% per persoon van de reissom  

- bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek totale volledige betaling van de reissom 

- naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten 

- naamswijzigingen ná tickening, € 150 per persoon 

15) Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling worden 

geretourneerd.  

16) Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering. U kunt eventueel de reis- 

en ongevallenverzekering ook door ons laten verzorgen, als men zelf geen eigen reis- en ongevallenverzekering heeft.  

17) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 

18) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een wettig huwelijk. 

19) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  

20) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 

21) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  

 

Reistechnische uitvoering: 

Voor de Israëlreizen werkt Jerusalem Today Reizen nauw en uitsluitend samen met de touroperator, welke al vele jaren ervaring 

heeft met reizen naar Israël. 

          

3655 Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing.  

U kunt de voorwaarden vinden op  www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. 

 
Yroc B.V. h/o Jerusalem Today Reizen  Website: www.jerusalemtodayreizen.nl                                     

E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl                       Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15 

Herman Aldenkamp | Tel. 06-1023499  BIC: RABONL2U 

Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573  BTW nr.: NL 8182.79.588.B.01     

Telgterweg 32, 3881 LM Putten            KvK nr. 08162244 
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Volg ons ook op facebook! 

https://www.facebook.com/JerusalemReizen 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl
http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
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