
                                                                                                                                                          

Confidence in travelling and touring to Israël                   

                      is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v. 
 

 ISRAËLREIZEN, we zijn en blijven SOLIDAIR met Israël, ook in moeilijke tijden!! 

 

 

 

 

Israëlreisgenoten                                                                                                   Putten, 25 mei 2020 

Shalom en groeten van ons allemaal bij Jerusalem Today Reizen  en onze Israëlische 

touroperator Diesenhaus. Over de hele wereld beleven we een moeilijke tijd die onze 

gezondheid, veiligheid en economie aantast. In dit uitdagende seizoen is het nergens beter om 

onze focus te richten en onze hoop te stellen dan in de eeuwige beloften in de Schrift.    Dit zal 

ons in staat stellen om een diepere relatie en afhankelijkheid op te bouwen van de     

Almachtige, onze Rots en hoop in moeilijke tijden. Dit is een thema dat in de hele Schrift 

voorkomt. In beproevingen hebben we twee opties: dichter bij de HEER komen of op ons 

“eigen” kunnen vertrouwen en van Hem afdwalen; zoals de kinderen van Israël.  

 We zijn zeer verheugd te kunnen melden, dat Israël momenteel één van de veiligste landen is 

die het Corona-virus effectief hebben aangepakt en erin geslaagd zijn de uitbraak onder 

controle te houden. Zoals we onlangs meldden, is Israël langzaam en verstandig begonnen met 

“heropenen”. We verwachten dat de luchthaven Ben Gurion over enkele weken open zal zijn, 

onder strikte voorwaarden om te beginnen en met nieuwe veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen. Dit alles is goed nieuws, terwijl we ons voorbereiden om u allen weer 

te mogen begroeten wanneer het toerisme naar Israël hervat wordt. 

Dit artikel over de periode tussen Pascha en Sjavoeot (Pinksteren) zou een aanmoediging 

kunnen zijn als we samen “de woestijn uitlopen” en de volheid van alle Gods beloften voor ons 

leven omarmen. 

Wij wensen u de Vrede van de God van Israël toe 

 

 

met vriendelijke groet en SHALOM 

 Baroech Hashem   ברוך  השם 
Jerusalem                                                                                                                                                   

today  REIZEN  ® 

Herman Aldenkamp              06 10234991 

Gerda    Brons - Aldenkamp 06 13708573 

email: info@jerusalemtodayreizen.nl 

web-site: www.jerusalemtodayreizen.nl  

  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
mailto:info@jerusalemtodayreizen.nl
http://www.jerusalemtodayreizen.nl/


                                                                                                                                                          

Confidence in travelling and touring to Israël                   

                      is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v. 
 

 ISRAËLREIZEN, we zijn en blijven SOLIDAIR met Israël, ook in moeilijke tijden!! 

 

 

God komt op voor Jerusalem  Jesaja 66: 10-14 
Wees blij, samen met Jerusalem. Laat iedereen die van Jerusalem houdt, juichen. 

Wees blij, over de stad en wees niet langer verdrietig. 

Geniet van Jerusalem, zoals een kind ervan geniet om bij zijn moeder op schoot te zitten. 

Geniet ervan hoe mooi de stad is. 

Want de HEER zegt: ”Ik zal vrede naar Jerusalem laten toestromen als een rivier. 

En de rijkdommen van de volken zullen een brede stroom naar Jerusalem stromen. 

Ik zal jullie te eten geven. Ik zal jullie verzorgen en vertroetelen. 

Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jullie troosten.  

Ja, jullie zullen in Jerusalem worden getroost.  

Jullie zullen het zien en jullie zullen weer blij zijn.  

Jullie zullen zo sterk en gezond zijn als jonge bomen. 

Ik Zelf zal voor mijn dienaren zorgen. Maar mijn vijanden zal ik straffen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

In het Joodse hart 

zingt nog steeds een Joodse geest, 

 

en de ogen kijken naar het oosten, 

naar Sion. 

 

Onze hoop is niet verloren, 

onze hoop van tweeduizend jaar, 

 

om een vrij volk te zijn in ons land, 

in het land Sion en Jerusalem  

Kol ode balevav P'nimah - 

Nefesh Yehudi homiyah 

 

Ulfa'atey mizrach kadimah 

Ayin l'tzion tzofiyah. 

 

Ode lo avdah tikvatenu Hatikvah 

bat shnot alpayim: 

 

L'hiyot am chofshi b'artzenu 

Eretz Tzion v'Yerushalayim  

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/

