
into the desert!

gemeentereis 2015
israël en jordanië



In 2013 hebben we met gemeenteleden van de GoedeHerderkerk in Emmen voor 
het eerst een gemeentereis gemaakt naar Israël, het land van de Bijbel. Dat was een 
geweldig mooie ervaring!
Deze reis geeft opnieuw de mogelijkheid om met elkaar op reis te gaan naar landen 
van de Bijbel: naast Israël nu ook Jordanië. 
Onder het thema 'into the desert' (de woestijn in) maken we in feite een tocht om 
de Dode Zee.
Ervaar hoe verbazingwekkend bijzonder en mooi de woestijn is!
Uiteraard sluiten we de reis af in Jeruzalem.
Ook voor mensen die niet mee zijn geweest met de vorige reis is dit een goede 
gelegenheid mee te gaan en iets van Israël te verkennen.

Dit is het (voorlopige, globale) programma (er kunnen nog wijzigingen in worden 
aangebracht):

dag 1 (27 april, maandag)
vliegreis naar Israël, overnachting in regio Avdat (in de woestijn van Juda)

dag 2 (28 april, dinsdag)
bezoek aan Ein Avdat, we maken een wandeling in een schitterend natuurgebied 
midden in de woestijn, bezoeken kibbutz Sde Boker (waar Ben Gurion het laatst van 
zijn leven heeft doorgebracht). 
Daarna reizen we verder door de Negev-woestijn, om de pilaren van Salomo te 
bewonderen en zo mogelijk het model van de tabernakel. 
Vervolgens zullen de grens overgaan naar Jordanie, om te overnachten in Aqaba aan 
de Rode Zee.

dag 3 (29 april, woensdag)
We gaan lekker relaxen aan het strand van Aqaba, en kunnen daar fantastisch 
snorkelen! 
‘s Middags vertrekken we om een jeepsafari te maken in Wadi Rum. Dit is een 
geweldig mooi natuurgebied. Hier zijn o.a. opnames gemaakt voor de film Laurence 
of Arabia. 
De stilte en donkerte van de nacht zullen we ervaren bij een overnachting in de 
woestijn.



dag 4 (30 april, donderdag)
's Morgens in alle vroegte gaan we op
pad, om op tijd in Petra te zijn. Het
bezoek aan de oude verborgen stad van
de Nabateeërs is echt een hoogtepunt
van deze reis – laat u verbazen! We
overnachten ook in Petra.

dag 5 (1 mei, vrijdag)
We vervolgen de oude koningsweg,
waarover ook het volk Israël trok op weg
naar het beloofde land, en bezoeken
Madaba, waar een heel oud mozaiek is
van het bijbelse land. Ook gaan we naar
de top van de berg Nebo, vanwaar
Mozes het land mocht aanschouwen.
Aan het eind van de dag doen we een
van de steden van Dekapolis aan: Jerash
(waar de Gerasenen naar zijn genoemd).
Overnachting in regio Jerash.

dag 6 (2 mei, zaterdag)
Net als Israël ooit steken we de Jordaan over, en gaan naar Jericho. We gaan naar de 
oude tel (ruineheuvel) en naar 'de berg van de verzoeking', waar Jezus door de 
duivel zou zijn verzocht. We overnachten in de buurt van de Dode Zee of al in 
Jeruzalem.

dag 7 (3 mei, zondag)
Een vrije dag die u naar eigen inzicht kunt invullen. Er zal een kerkdienst worden 
gehouden en/of mogelijkheid zijn een lokale dienst te bezoeken.

dag 8 (4 mei, maandag)
We maken een wandeling door Wadi Qelt, en gaan vervolgens naar de 
geboorteplaats van Jezus: Bethlehem. We bezoeken o.a. de geboortegrot en de 
geboortekerk.  Zo mogelijk is er een ontmoeting met christelijke Palestijnen.
We overnachten opnieuw in Jeruzalem.



dag 9 (5 mei, dinsdag)
Een hele vrije dag om Jeruzalem of omgeving te verkennen. In overleg is een 
georganiseerde invulling van deze dag mogelijk. 
Overnachting in Jeruzalem.

dag 10 (6 mei, woensdag)
De reis is helaas al weer afgelopen, we vliegen terug naar Nederland.

Verdere info over de reis:
de reis is bedoeld voor leden van de GoedeHerderkerk Emmen 
en iedereen die verder geinteresseerd is en die het christelijke 
karakter van reis en deelnemers respecteert.

evenals de gemeentereis van 2013 wordt ook deze 
georganiseerd in samenwerking met www.go2israel.nl 
Geprobeerd wordt op 27 april te vertrekken, maar het is mogelijk dat dit nog 2 of 3 
dagen eerder wordt. Dit is afhankelijk van het aantal en het tijdstip van onze 
reisaanmeldingen (vliegtuigstoelen) in combinatie met de op dat moment 
beschikbare voorraad. Hoe eerder de aanmeldingen binnen zijn, hoe eerder de 
definitieve luchtvaartmaatschappij en vertrekdatum bekend zijn.

De reis p/p kost variabel naar aantal deelnemers: 

20-24: 1793,- / 25-29: 1728,- / 30-34: 1690,- / 35+ 1657,- .

Bij de reissom is inbegrepen: vlucht v.v. en alle luchthavenbelastingen, taxen etc., 
groepsvervoer, deskundige gids, overnachting in goede middenklasse hotels incl 
diner, lunch en ontbijt, alle vermelde excursies.

Bijkomende kosten: evt reis en annuleringsverzekering, evt eenpersoonskamer, 
vervoer naar en van luchthaven in Nederland, fooien.

Meer informatie aan aanmelden (s.v.p. zo spoedig mogelijk, hoe eerder hoe beter) 
bij ds Jan Haveman (reisleider), telefoon 0591 532212 of mail havejan65@gmail.com

mailto:havejan65@gmail.com
http://www.go2israel.nl/

