
Geef u op 

via de website: 

www.psalmzangreis.nl

www.christelijkreiskoor.nl

 Psalmen zingen 
       in Israël

* Samenzang van Psalmen in Israël
* Het Groot Christelijk reiskoor 
Beide zangmomenten worden worden muzikaal begeleid
door Peter Wildeman & Joost van Belzen

Op zondag hoopt Ds. W. Silfhout voor te gaan.
Collecten: Jemima en Deputaatschap voor Israël
 

D.V. 28 mei t/m 5 (0f 2) juni 2018

Opgeven kan ook via: www.israelidoed.nl/psalmzangreis

Compleet verzorgde, 
luxe reis naar Israël!
Prijs 6-daagse reis € 950,-
Prijs 9-daagse reis € 1250,-

                            70 jaar staat Israël!

Twee opties:
• Samenzang van Psalmen in Israël 
 (geen repetities in Nederland) 

• Meezingen met het Christelijk Reiskoor. 
Thema: ’Psalmen zingen in de Joodse en 
Geneefse traditie’. Het reiskoor repeteert 
vanaf D.V. september 2017 in 5 regio’s op 
zaterdagochtend. U zingt ook mee met de 
samenzangen in Israël.



      

                          

Programma van dag tot dag

Dag 1: Maandag 28 mei:
Vanaf Schiphol vertrekken we met een 
rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv. We 
gaan op weg met het Christelijk Reiskoor 
en de samenzangliefhebbers! Onze 
reisleider is dhr. le Poole van Israël Idoed-
reizen, specialist in Israël-reizen.
Op de luchthaven Ben Gurion wachten 
de nederlands-sprekende gidsen ons 
op. We bezoeken Jaffa (oude Joppe, 
nu Tel Aviv).  Jaffa was gedurende vele 
tientallen jaren de belangrijkste haven 
van Israël en is de oudste havenstad in 
de wereld. In Jaffa zullen we o.a het huis 
van Simon de leerlooier bezoeken.
Hierna brengen de touringcars ons bij 
het Hotel Astoria in Tiberias. Hier ver-
blijven we 3 nachten. Het is een mooi 
verzorgd hotel met zwembad, dichtbij 
het gezellige centrum van Tiberias. We 
dineren en overnachten hier.

Dag 2: Dinsdag 29 mei
In  laag- Galilea aan de rand van de 
vlakte van Jizreel vinden we de 588 me-
ter hoge mount Tabor. We staan stil bij 
de gebeurtenis uit de Bijbel die op deze 
berg heeft plaatsgevonden. We zingen in 
de prachtige kerk op deze berg!
Hierna rijden we richting Ceasarea. We 
bezichtigen de opgravingen van Cae-
sarea. Vroeger was dit een indrukwek-
kende, ontwikkelde Grieks-Romeinse 
havenstad.  We vervolgen de trip naar 
Muchraka op het Karmelgebergte. Hier 
streed de profeet Elia met de afgods-
priesters. Vanaf het dak van het klooster 
hebben we een prachtig uitzicht naar 
alle zijden, o.a. op de Yizreel vallei.  Via 
de kust van de Middellandse Zee rijden 
we naar Haifa. Hier zullen we een korte 
stadstour maken en de de Perzische tui-
nen van het Bahai heiligdom bezoeken.
Dineren en overnachten we weer in ons 
hotel in Tiberias

Dag 3: Woensdag 30 mei: 
In de ochtend gaan we aan boord van 
een klein schip. Al varende genieten we 
van de rust van het meer. 
Verder gaat het naar Kapernaüm, een 
vissersplaatsje aan het meer. Hier bezoe-
ken we de fundamenten van een syna-
goge en de overblijfselen van het huis 
van Petrus. Vanaf de Berg der Zaligspre-
kingen, waar de Messias Zijn belangrijke 
Bergrede hield, hebben we een schit-
terend uitzicht op het meer. We zingen 
a capella in het kerkje op de berg. Ook 
bezoeken we Tabga. 

Hierna rijden we richting het noorden. 
Door de prachtige groene landschap 
rijden we over de Golan hoogvlakte.  We 
maken een wandeling door de Banias, 
het Bijbelse Cesaréa Filippi.

We dineren vroeg in het hotel, want 
deze avond gaan we zingen in een 
prachtige kerk in Nazareth. We ontmoe-
ten Maarten Dekker van het deputaat-
schap, die het een en ander zal vertellen 
over het werk van het deputaatschap. 
We overnachten daarna weer in ons 
hotel.

Dag 4: Donderdag 31 mei:  
Na een heerlijk ontbijt gaan we via de 
prachtige Jordaanvallei naar Jeruzalem. 
Voordat we hier aan zullen komen zullen 
we ook nog een bezoek brengen aan de 
Dode Zee.
We bezoeken het bekende Massada. 
Per kabelbaan gaan we naar boven en 
genieten van het prachtige uitzicht. Op 
de hooggelegen rotsvesting zullen wij 
de fascinerende geschiedenis horen van 
koning Herodes die de burcht uitbouwde 
en de moedige Zeloten.
Hierna rijden we door naar de oase van 
het bijbelse Ein Gedi, bekend van de 
geschiedenis van David en Saul en maken 
een wandeling naar de waterval.
Het dobberen op de dode zee mag niet 
ontbreken in een vakantie naar Israël. 
We smeren onze huid in met modder uit 
de Dode zee, dit zijn o.a. leuke fotomo-
menten
We gaan op naar Jeruzalem, we zingen 
ongetwijfeld psalm 122 in de bus! We 
treden uwe poorten in! 
We verblijven 4 nachten in het 4*-hotel 
Jerusalem Gardens, Hotel & Spa. (6-daag-
se groep, 2 nachten) Een luxe hotel met 
zwembaden en direct aan de metro-lijn. 
Binnen 10 minuten bent u met de metro  
in het centrum van Jeruzalem (ook leuk 
’s avonds). We dineren en overnachten in 
ons prachtige hotel.

Dag 5: Vrijdag 1 juni: 
We zullen in de ochtend een uitgebreid 
bezoek brengen aan Yad Vashem. 
Dit is het Holocaust museum. Een ge-
denkplaats ter nagedachtenis aan de 
6 miljoen Joden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vermoord zijn.
Hierna rijden we naar de Olijfberg. Vanaf 
hier hebben we een schitterend uitzicht 
over de Tempelberg, de Oude Stad en 
het Kidrondal. In het kerkje met de traan 
zullen we zingen. 
We wandelen naar beneden langs de Hof 
van Getsemane met zijn eeuwenoude 
olijfbomen.
Via de leeuwenpoort lopen we de Oude 
Stad binnen. We gaan verder naar de Via 
Dolorosa waar we o.a Bethesda zullen 
bezoeken. We zingen in het kerkje van 
Anna. 
We lopen  verder  naar  het Cardo. In de 
Romeinse periode was dit een overdekte 
winkelstraat

De middag zullen we eindigen  met een 
bezoek aan de Graftuin. 
We vertrekken op tijd naar ons hotel om 
ons op te frissen en na het diner gaan 
we ons concert geven in Jeruzalem.  Ons 
hoofdconcert met het Christelijk Reiskoor 
en de psalmzang-avond, waarbij we 
collecteren voor deputaatschap Israël en 
Jemima.
We zingen in een van de mooie kerken 
van Jeruzalem.

Dag 6: Zaterdag 2 juni 
De 6-daagse groep ons verlaten. De 
6-daagse groep maakt nog een foto 
bij de Menorah naast de Knesset (rege-
ringsgebouw) en een foto-moment op 
de Haaspromonade met een fantatisch 
uitzicht op Jeruzalem! Hierna gaan ze 
terug naar Tel Aviv voor de terugvlucht 
naar Nederland. Een prachtige muzikale 
Israël-reis ligt achter hen! 
De 9-daagse groep  zal in de vroegte 
Jeruzalem verlaten. Niet ver van Jeruza-
lem ligt Bethlehem. We brengen hier een 
kort bezoek aan de Geboortekerk.  
Ook zullen we een bezoek brengen aan 
het tehuis Jemima.
Aansluitend gaan we naar het nationaal 
park Herodion, gelegen aan de rand van 
de woestijn van Judea. Deze vesting en 
paleis heeft zijn naam te danken aan 
koning Herodus. 
Aan het einde van de middag maken we 
een twee uur durende jeeptocht door 
de woestijn, deze indrukwekkende tocht 
zult u niet gauw vergeten! 
Diner en overnachting in Jeruzalem: 
Hotel Jeruzalem Gardens

Dag 7: Zondag 3 juni:
Na een overheerlijk ontbijt wordt er een 
kerkdienst gehouden. Ds. W. Silfhout 
hoopt deze dag 2 keer voor te gaan, en 
we worden op het orgel begeleidt door 
Peter Wildeman en/of Joost van Belzen. 
Naast de kerkdiensten zullen we nog 
enkele psalmen zingen deze dag. De dag 
is op basis van vol-pension in ons hotel. 

Dag 8: Maandag 4 juni:
Vandaag beginnen we onze dag met een 
wandeling door de tunnel langs de wes-
telijke muur.
Hierna brengen wij een bezoek aan de 
klaagmuur. Op maandag en op donder-
dag vieren 13-jarige jongens met veel 
dans en muziek hun Bar Mitzvah’s
We wandelen we verder naar de berg 
van Sion. Hier bezoeken we de kerk van 
St Petrus Gallicantu (de haan kraait), 
kamer van het laatste avondmaal,  graf 
van koning David. 
Verder gaan we naar de City of David, 
de oude Davidsstad.  Hier zien we de 
eerste stad Jeruzalem ten tijde van 

koning David
We zullen onze reis naar het land afslui-
ten met een zangavond in het hotel.
Diner en overnachting in Jeruzalem: 
Hotel Jeruzalem Gardens

Dag 9: Dinsdag 5 juni:
Na een overheerlijk ontbijt vertrekken 
we richting de haaspromenade. Hier heb-
ben we een prachtig uitzicht op Jeruza-
lem. Hierna maken we een groepsfoto bij 
de Menorah, de zevenarmige kandelaar 
vlakbij de Knesset, het regeringsgebouw 
van Israël.
De reis vervolgt richting Tel Aviv, waar we 
de rechtstreekse vlucht naar Amsterdam 
gaan meemaken. We kijken terug op een 
waardevolle, muzikale reis naar Israël!

We verblijven tijdens onze reis in de 
volgende 2 hotels:
Astoria Hotel in Tiberias met zwembad
Jerusalem Gardens Hotel & Spa (4 ster-
ren) met diverse zwembaden.

Wat is inbegrepen in de reis:
- ontbijt en diners
- zondag volpension
- zangmomenten in kerken met de 

musici
- zondagse diensten in hotel of kerk
- Alle excursies inbegrepen in de prijs!
- Directe vlucht vanaf Amsterdam-Tel 

Aviv v.v. of Brussel-Tel Aviv v.v.
- Comfortabele touringcar gedurende 

de reis
- Petje en landkaart 
- Reisprogramma in pocketformaat

Wat is niet inbegrepen in de reis:
- uitgaven van persoonlijke aard
- Lunches en drankjes 
- Verzekeringen
- Eventuele fooi voor gids/chauffeur
- Boekings- en administratiekosten 
 a € 15,= per boeking.

Wilt u zich inschrijven voor deze reis:
Dat kan via www.zang-reizen.nl

Of rechtstreeks via de reisorganisatie 
www.israelidoed.nl/psalmzangreis

Israël Idoed is aangesloten bij de GGTO
(Garantiefonds reisgeld en Calamiteiten)

Er zijn een bepaald aantal (vlucht)plaat-
sen ingekocht voor de reis.

Als deze plaatsen op zijn, geldt de dag-
prijs van de vlucht (dit kunt u vanzelf 

zien op de boekingssite)

Aanbevolen wordt om voor 
1 maart 2018 te boeken.

* wijzigingen voorbehouden

Meer info en opgave: www.psalmzangreis.nl 
en www.christelijkreiskoor.nl


