
 
 
 

 
10-DAAGSE JONGERENREIS (18+) 

 

  
Israël en Palestina 
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Enkele highlights van deze reis 

 

● Overnachten in tenten of grotten bij Bethlehem 
● Hiken in de woestijn en op de Golan  
● Drijven in de Dode Zee 
● De oude stad van Jeruzalem ontdekken 
● Inspirerende ontmoetingen en (geloofs)gesprekken 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jongerenreis naar Israël en Palestina 
 
Israël, een niet alledaagse vakantiebestemming, een plek 
op aarde die je raakt. Vanwege de turbulente 
geschiedenis, het geloof, de fantastische natuur, de 
politieke situatie en de vele tegenstellingen die er zijn: 
van orthodoxe joden en Arabische handelaren in 
Jeruzalem, settlers en Palestijnen in de Westbank tot 
hipsters en het vrije leven in Tel Aviv.  
 
In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk 
een jongerenreis (18+) naar dit land. Samen met andere 
jongeren nemen ze een duik in deze oriëntaalse wereld 
waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samenleven. Dat is niet altijd gemakkelijk; de 
verschillende werelden botsen voortdurend. Tijdens de reis bezoeken ze toeristische highlights, hiken 
door fantastische natuur en hebben ontmoetingen met joden, onder wie een jonge kabbalistische 
rabbijn, en Palestijnen, ook jonge. Het is de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping 
verstaat om de verbondenheid met Israël en Palestina vorm tel geven: door ontmoetingen en 
gesprekken met de mensen die daar wonen. Het uiteindelijk doel van de reis is naast kennismaking 
met het land en zijn geschiedenis het ervaren van het belang van dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen, in het geloof en het gewone leven. 
 
De reis vindt plaats van 19-28 juli 2020 voor jongeren van 18 jaar en ouder. De kosten voor de reis 
bedragen ongeveer 1200 euro per persoon (richtprijs). Suggestie: probeer de helft van dit bedrag 
door eigen fondsenwerving in bijv. de eigen kerkelijke gemeente bijeen te krijgen. Lukt dit niet, dan 
betaal je gewoon de volle ca. 1200 euro. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan.  
 
Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere 
jongere die geïnteresseerd is in deze reis: Protestants Dienstencentrum, Joseph Haydlaan 2a, van 
18.00 - 20.00 uur. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. 
Voor meer informatie en de aanmelding voor de informatieavond mail je naar Floor Barnhoorn 
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl. 
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10-daagse jongerenreis, het programma van dag tot dag  

 

N.B. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. Aan dit programma kunnen dus geen rechten worden ontleend. 
 
(o = ontbijt, d = diner) 
 
Dag 1: Zondag 19 juli 2020 Amsterdam-Tel Aviv-Nes Ammim (d) 
Begin van een reis 
Vandaag vertrekken we vanaf Schiphol naar Tel Aviv. Na aankomst op luchthaven Ben Goerion reizen 
we per bus naar kibboets Nes Ammim, gelegen in het noordwesten van Galilea. Nes Ammim is een 
internationale gemeenschap waar veel jongeren vrijwilligerswerk doen door samen te werken, te 
studeren en zo het land te leren kennen. Het dorp is een ontmoetingsplek voor Joden  en Palestijnen, 
waar aan vrede en verzoening wordt gewerkt. We maken een toer door het dorp en ontmoeten zo 
mogelijk enkele volunteers die ’s avonds gezellig bij elkaar komen. We overnachten in Nes Ammim in 
driepersoonskamers. We hebben een laat diner in kibboets Nes Ammim.  
 
 
Dag 2: Maandag 20 juli 2020 Nes Ammim-Mazra-Akko-Nahariya (o,d) 
Eerste kennismaking met de geschiedenis en het alledaagse leven   
Vandaag wandelen we naar de naburige kibboets Lochamei ha Getta’ot voor een bezoek aan het 
museum van de Getto Fighters, gesticht door overlevenden van het getto in Warschau tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Vervolgens 
bezoeken we het nabijgelegen Arabische 
dorp Mazra. Yussef Mubarki, een 
Palestijnse leraar, laat ons iets van het 
leven in Mazra en de Arabische cultuur 
zien en hij vertelt over zijn 
familiegeschiedenis. In de middag 
bezoeken we de eeuwenoude havenstad 
Akko, een stadje als uit een Arabisch 
sprookje met kronkelige straatjes, 
een sjoek met marktlui, hoge muren en 
een mooie karavanserai. We nemen de 
tijd om erdoorheen te lopen en ook 
ondergronds te gaan. Want daar kun je het Akko van de kruisvaarders terugvinden, compleet met 
ridderzalen en gangen. ’s Avonds stoken we, samen met vrijwilligers van Nes Ammim, de BBQ aan op 
het strand van Nahariya. Overnachting in kibboets Nes Ammim in driepersoonskamers.   
 
 
Dag 3: Dinsdag 21 juli 2020 Nes Ammim-Safed (o,d) 
Joods-Palestijnse samenwerking, joodse mystiek en natuur   
We vertrekken in oostelijke richting. Onze eerste verkoelende tussenstop is de ijsfabriek House 
of Buza in de kibboets Sasa. We horen het verhaal van een bijzondere Joods-Arabische 
samenwerking, krijgen een rondleiding en mogen uiteraard ook ijs proeven. Vandaar reizen we 

naar Safed, een stadje hoog in de bergen 
met kunstenaars, smalle straatjes en winkeltjes, 
verstopte kleine synagogen en mystieke verhalen.  



De jonge rabbijn Or Zohar, zelf kabbalist, neemt ons mee langs de verscholen plekken van de stad en 
laat ons een wonderlijke wereld zien.  
In de middag reizen we naar de Golan-hoogvlakte waar we kennismaken met een van de verrassende 
natuurgebieden die in Israël te vinden zijn. We hiken door Wadi Yehudia, een rivierbedding waar je 
ook kunt zwemmen en afkoelen onder de watervallen. Avondeten en overnachting is op 
kibboets Shaar ha-Golan in vierpersoonskamers. Na het avondeten kijken we naar een slapstick en 
gaan we in gesprek met een echte kibboetsnik over hoe er in de kibboets geleefd en gewerkt wordt 
en wat de idealen waren en zijn. 
 
 

Dag 4: Woensdag 22 juli 2020 Rondje Meer van Tiberias op de fiets – Jeruzalem (o,d)  
In het spoor van onze christelijke roots    
Vandaag verkennen we onze eigen roots door plaatsen op te 
zoeken waar Jezus is geweest, wonderen heeft verricht en 
over zijn idealen heeft gesproken. Dat doen we op de fiets 
rondom het Meer van Tiberias. We komen 
langs Yardenit, de schaduw- en waterrijke doopplaats aan de 
rivier de Jordaan, fietsen via Tiberias naar Kapernaüm en 
klimmen verder naar de Berg van de zaligsprekingen.  
Daarna dalen we af naar Tabgha, de plek van de 
broodvermenigvuldiging, waar we met elkaar picknicken.   
Op onze terugtocht nemen we een verfrissende duik in het 
meer. Vanuit het Meer van Tiberias reizen we door naar 
Jeruzalem. We nemen kwartier in het oude postkantoor van Jeruzalem dat omgebouwd is tot een 
leuk en centraal gelegen hostel: The Jerusalem Post Hostel. We overnachten in meerpersoonskamers.  
  
 

Dag 5 Donderdag 23 juli 2020  
Jeruzalem (o,d) 
Heilige plaatsen en culturen (1)  
We beginnen de dag met een bezoek aan de 
stad van David uit de begintijd van Jeruzalem 
zo’n 3000 jaar geleden, met een ingenieus 
watersysteem en een lange watertunnel waar 
je doorheen kunt waden. De opgravingen 
liggen in het Arabisch-Palestijnse dorp Silwan. 
Vervolgens gaan we naar de Klaagmuur 
(Westelijke muur) waar op donderdag altijd bar 
mitswa’s worden gevierd. Zo mogelijk 
beklimmen wij de Tempelberg, belangrijke plek 

voor joden, christenen en moslims en middelpunt van heel veel discussies. Op nog geen vierkante 
kilometer allemaal verhalen rond de tempel. Vervolgens lopen we door de kleurrijke en geurige sjoek 
van de Oude Stad naar de Damascuspoort.  
 
De middag is ter vrije besteding. Aan jou de keus om mee te gaan naar de ultraorthodoxe joodse wijk 
Mea Shearim en een fascinerende tocht door de straatjes van de begintijd van het nieuwe Jeruzalem, 
aan het begin van de 20e eeuw. Of naar het indrukwekkende museumcomplex Yad Vashem, die op 
heel verschillende manieren de verschrikkingen die Joden in (de aanloop naar) de Tweede 
Wereldoorlog zijn aangedaan, documenteert en uitbeeldt. (exclusief tramkaartjes ca. € 2,50 p.p.). 
Mogelijk is Ophir Yarden, die al meer dan 30 jaar in een Joods-Arabische wijk van Jeruzalem woont, 
onze gids in de middag. Overnachting in The Jerusalem Post Hostel in meerpersoonskamers.  
 
 



 
Dag 6 Vrijdag 24 juli 2020  
Jeruzalem (o,d) 
Heilige plaatsen en culturen (2)  
Vanaf de Olijfberg wandelen we door het dal en 
via de Leeuwenpoort de Oude Stad in. We lopen 
de Via Dolorosa, de kruisweg, die midden door de 
Arabische sjoek loopt en eindigt bij de Heilige 
Grafkerk, doel van veel christenen uit alle 
werelddelen. Het is een wandeling met duizenden 
indrukken. De middag is vrij. 
Bij het vallen van de avond begint vandaag 
de sjabbat en dat is in Jeruzalem goed te merken. 
Het wordt steeds rustiger in de straten: een groot contrast met de hectiek van alledag.  
We verzamelen bij de Klaagmuur, waar veel joodse mensen de shabbat begroeten. Vervolgens 
brengen we een bezoek aan een synagoge. De sjabbatsmaaltijd eten wij bij Hineni, de voedselbank 
van Jeruzalem, waar wij ook uitleg krijgen over de riten en gebruiken op de shabbat.  We lopen terug 
door een rustige stad, een bijzondere ervaring. Overnachting in The Jerusalem Post Hostel in 
meerpersoonskamers.   
 
 
Dag 7 Zaterdag  (shabbat) 25 juli 2020 Jeruzalem-Bethlehem-Tent of Nations (o,d) 
De ene en de andere kant 
Vandaag vertrekken we naar Bethlehem waar we samen met christelijke Palestijnen en jongeren van 
Sabeel en de Lutherse Kerk in hartje Bethlehem de stad ontdekken met alle tegenstellingen die er 
zijn: het christelijke Bethlehem met de geboortekerk en het toerisme, het checkpoint op de grens 
tussen Israël en Palestijns gebied, de muur vol graffiti, kunst van Banksy en het Aida 
vluchtelingenkamp. Misschien kunnen we zelf nog creatief worden samen met Palestijnse jongeren 
uit de Lutherse Kerk! Onze gids is Omar Harami. 
 

In de middag rijden we naar de ‘Tent of Nations’, 
iets ten zuiden van Bethlehem. Hier ontmoeten we 
de broers Nassar, twee Palestijnse christenen die 
samen met hun familie en internationale vrienden 
‘Tent of Nations’ zijn gestart: een ecologische 
boerderij waar educatie en vriendschap centraal 
staan. Ondanks de moeilijke omstandigheden en 
voortdurende bedreiging vanuit de Israëlische 
overheid om het land te confisqueren, zet de familie 
Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier 
in onder het motto ‘we weigeren vijanden te zijn’. 
‘s Avonds bereiden we samen een maaltijd voor. We 

overnachten in meerpersoonstenten of een van de grotwoningen op het terrein van Tent of Nations.   
 
 

Dag 8 Zondag 26 juli 2020  
Massada-Ein Gedi-Dode Zee (o,d)  
Ontdekkingen in de woestijn   
Vandaag rijden we vanuit Bethlehem door de woestijn van Judea naar het laagste punt op aarde, de 
Dode Zee, zo’n 400 meter onder de zeespiegel. We beklimmen in de ochtend via het slangenpad het 
nabijgelegen rotsplateau Massada en krijgen, eenmaal boven, een ongelooflijk stukje geschiedenis te 
horen en te zien, dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. Daarna bezoeken we Ein Gedi, de 



grootste oase van de Negev-woestijn met tal van grotten en rotsen. Met een beetje geluk kunnen we 
hier steenbokken en andere dieren spotten.  
En we kunnen genieten van pools en 
watervallen. In de middag gaan we dobberen 
op de Dode Zee. Door het vele zout en de 
mineralen in het water kun je alleen maar 
drijven in deze zee. Een onvergetelijke ervaring 
die je meegemaakt moet hebben. Terug in de 
Tent of Nations hebben we na het avondeten 
een ontmoeting met jongeren die er als 
vrijwilliger werken.   
 
 
Dag 9 Maandag 27 juli 2020 
Tent of Nations/Bethlehem-Tel Aviv (o,d) 
Indrukwekkend en Hip en bruisend    
Vanochtend vertrekken we al vroeg uit de heuvels rond Bethlehem en is het de bedoeling dat we 
onder begeleiding van Omar Harami naar Hebron gaan, een plaats van grote tegenstellingen en 
spanningen tussen Joodse settlers en Palestijnse bewoners. Na deze indrukwekkende ervaringen 

reizen we naar Tel Aviv.  
 
We duiken in een totaal andere wereld: de wereld 
van de hipsters, van zon, strand en zee, het leven van 
de Tel Aviv-bubble, the place to be voor jongeren uit 
alle werelddelen. We bezoeken in ieder geval het 
dichtbijgelegen Jaffa, de oude zeevaarderstad, waar 
je je ogen uitkijkt op een wel heel bijzondere 
rommelmarkt.  
 
We hebben een afscheidsdiner in restaurant 
Maganda. In de avond maken we onder leiding van 

een lokale gids een Street Art & Graffiti Tour. Overnachting in The Spot Hostel in Tel Aviv in 
meerpersoonskamers.  
 
 
Dag 10 Dinsdag 28 juli 2020 Tel Aviv-Amsterdam (o) 
Terugreis   
Afhankelijk van de vluchttijden is er vanmorgen wel of geen programma. Bij voldoende tijd is er de 
mogelijkheid om naar het strand te gaan en/of te slenteren door het dynamische stadsleven van Tel 
Aviv, waar je naar hartenlust kunt shoppen. We kunnen ook nog een keer op ontdekkingstocht naar 
een van de grootste lost places van de stad, het busstation van Tel Aviv. Tijd voor nog meer plezier en 
avontuur of tijd om in alle rust nog na te genieten van alle indrukken. Van hier vertrekken we naar de 
luchthaven Ben Goerion voor de terugvlucht naar Amsterdam.  
  

 
 
 
 
 
 

 



Inschrijving en voorwaarden 
 

Inbegrepen in de reissom: 

● Vluchten, inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag 
● 9 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig  
● Maaltijden: 9 x ontbijt en 9 x diner  
● Vervoer per airconditioned touringcar met Engelssprekende chauffeur gedurende 9 dagen 

(geen bus op 23.07.2019)  
● Fooiengeld  
● Nederlands sprekende gids gedurende 8 volle dagen, een halve dag op 23.07.2019 

en tijdens de transferdag  
● Nederlandssprekende reisbegeleiding 
● Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis 
● Alle bezoeken en entreegelden conform onderstaand overzicht:  

 
● Dag 1: Kibboetstour Nes Ammim 
● Dag 2: Museum van de Getto Fighters in Lochamei haGetta’ot 
● Dag 2: Bezoek aan het Arabische dorp Mazra 
● Dag 2: Bezoek aan de oude kruisvaarderstad Akko  
● Dag 2: BBQ aan het strand van Nahariya met vrijwilligers van Nes Ammim 
● Dag 3: Bezoek aan ijsfabriek House of Buza in kibboets Sasa 
● Dag 3: Bezoek aan de mystieke stad Safed onder begeleiding van rabbijn Or Zohar 
● Dag 3: Hike in Wadi Yehudia 
● Dag 4: Per fiets langs het Meer van Tiberias voor bezoek aan Kapernaüm,  

          Tabgha (picknick) en de Berg van de zaligsprekingen 
● Dag 4: In gesprek met een kibboetsnik  
● Dag 5: Bar Mitswa bij de Klaagmuur in Jeruzalem 
● Dag 5: Bezoek aan de Tempelberg 
● Dag 5: Bezoek aan de Stad van David  
● Dag 5: Bezoek aan de sjoek in de ommuurde stad Jeruzalem 
● Dag 5: Ontmoeting met Ophir Jarden  
● Dag 6: Vroege ochtendwandeling naar de top van de Olijfberg. Van hier dalen we af en  

          bereiken we bij de Leeuwenpoort de via Dolorosa, de ‘kruisweg’ 
● Dag 6: Vrije middag in Jeruzalem 
● Dag 6: Ontvangst van de sjabbat bij de Klaagmuur 
● Dag 6: Sjabbatsmaaltijd bij Hineni of bij lokale families thuis 
● Dag 7: Wandeling langs de muur en bezoek aan Aida vluchtelingenkamp in Bethlehem 
● Dag 7: Bezoek aan de Tent of Nations van de familie Nassar 
● Dag 8: Beklimming via het slangenpad van de rots Massada 
● Dag 8: Hike in Ein Gedi National Park 
● Dag 8: Drijven in de Dode Zee 
● Dag 9: Kennismaking met Hebron 
● Dag 9: Wandeling door de eeuwenoude zeevaarderstad Jaffa 
● Dag 9: Street Art & Graffiti Tour door Tel Aviv  
● Dag 10: Indien de vertrektijd het toelaat is er nog tijd voor strand, zee of een terrasje 

 
Niet inbegrepen in de reissom: 

● Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden 
● Persoonlijke uitgaven 
● Reis- en annuleringsverzekering 



● Bijdrage GGTO € 15,- per boeking 
● Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  

 
Hotels of gelijkwaardig:  

● 19-21 juli 2020 Kibboets Nes Ammim - Galilea   
● 21-22 juli 2020 Kibboets Shaar Ha Golan – Meer van Tiberias 
● 22-25 juli 2020 The Jerusalem Post Hostel - Jeruzalem  
● 25-27 juli 2020 Tenten – Tent of Nations – Woestijn van Judea *  
● 27-28 juli 2020 The Spot Hostel – Tel Aviv  

*In de Tent of Nations is een tweepersoons- of eenpersoonskamer niet mogelijk.  
 
Organisatie en reisbegeleiding 

● Deze reis wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland i.s.m. Makor Reizen. 
● Van de deelnemers wordt een bijdrage in de vorm van blogs, verwerking reisimpressies en 

filmpjes o.i.d. verwacht. Bij aanmelding schrijven deelnemers een korte motivatie en er zijn 
voorbereidingsbijeenkomsten.  

● De reis wordt begeleid door twee lokale predikanten, ds. Birke Rapp en ds. Thea Bouwman, 
en door twee medewerkers van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Kerk en 
Israël), dhr. Floor Barnhoorn en ds. Eeuwout Klootwijk. 

● In Israël wordt gedurende de hele reis een Neder  landssprekende gids ingezet. 
 
Reissom 

● Richtprijs: slechts ca. 1.200 euro voor 10 dagen! Suggestie: probeer de helft van dit bedrag 
door eigen fondsenwerving in bijv. de eigen kerkelijke gemeente bijeen te krijgen. Lukt dit 
niet, dan betaal je gewoon de volle 1200 euro (richtprijs, kan iets variëren). Er zal een aantal 
bijeenkomsten aan de reis voorafgaan.  

Minimum aantal deelnemers 25 personen, maximum aantal deelnemers 30 personen exclusief reisbegeleiding en gids 

 
Informatiebijeenkomst  

● Kom op 25 september 2019 naar de informatiebijeenkomst in het landelijk dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht (van 18.00 - 20.00 uur). Hier krijg je alles te 
horen en kun je alles vragen over deze reis. Aansluitend aan deze informatiebijeenkomst 
wordt je in de gelegenheid gesteld om je in te schrijven voor deze indrukwekkende Israëlreis. 

 
Aanmelden Informatiebijeenkomst 
Meld je zo spoedig mogelijk aan voor deze bijeenkomst bij f.barnhoorn@protestantsekerk.nl. 
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