
Dag 1 • Donderdag 18 oktober 2018
Heenreis
Vanaf Schiphol vliegen we naar Israël. Na aankomst 
worden we naar ons hotel in Jeruzalem gebracht.

Dag 2 • Vrijdag 19 oktober 2018
Western Wall Tunnel – Tempel Instituut 
– Koor- & samenzang in Kerk van het 
Hanengekraai – Aanvang Shabbath 
Boker Tov, oftewel goedemorgen in Israël. We 
beginnen met een bezoek aan de Olijfberg, 
vanwaar we uitzien op de Oude Stad. De bus 
brengt ons vervolgens naar de Mestpoort. Hier 
lopen we naar de ingang van de Western Wall 
Tunnel en dalen af naar de tunnels die ons bij 
de oorspronkelijke fundamenten van de Tempel 
van Salomo brengen. We komen hier bij een 
stuk Bijbelse geschiedenis van eeuwen geleden. 
Letterlijk komen we onder de Tempelberg en zien 
we hoe er in die tijd al op ingenieuze wijze werd 
gebouwd aan de watertoevoer. Na dit bezoek 
gaan we naar het Tempel Instituut. Dit is een 
museum, een onderzoeksinstituut en educatief 
centrum in de Oude Stad van Jeruzalem. In de 
middag vindt koor- en samenzang plaats in de 
Church of St. Peter in Gallicantu, oftewel de ‘Kerk 
van het Hanengekraai’. In deze kerk zullen we 
liederen à-capella zingen. Vanaf de plaats, waar 
de kerk is gelegen, genieten we van het fraaie 
uitzicht op het Kidrondal en de Oude Stad. Hierna 
betreden we de Oude Stad door de Sionspoort 
en wandelen we door de Joodse Wijk naar de 
Klaagmuur, waar we de aanvang van de Shabbat 
meemaken. ’s Avonds dineren we in ons hotel.

Dag 3 • Zaterdag 20 oktober 2018
Berg der Verzoeking Jericho – Bezoek 
AHAVA – Dode Zee – Concert Church of 
the Ascension Olijfberg 
Vandaag vieren de Joden de Shabbat. Wij 
verlaten Jeruzalem en dalen af naar de stad 
Jericho. Na aankomst gaan we per kabelbaan 
naar het rotsplateau van de Berg der Verzoeking. 
Indrukwekkend is de diepte waar we vanaf deze 
berg de woestijn van Judea in blikken. Het is de 

plaats waar de satan Jezus verzocht om voor 
hem te knielen. We reizen verder naar de Dode 
Zee en bezoeken hier de fabriek van AHAVA, 
waar producten vanuit de Dode Zee worden 
vervaardigd. U krijgt uitleg over de geneeskrachtige 
werking van deze producten. Natuurlijk gaan we 
drijven in de Dode Zee. Aan het einde van de 
middag dineren we vroeg waarna we ons begeven 
naar de Olijfberg. ’s Avonds geeft het Shalomkoor 
een concert met samenzang  in de Church of the 
Ascension op de Olijfberg. Hoe bijzonder is het om 
dan psalm 122 met elkaar te zingen! 

Dag 4 • Zondag 21 oktober 2018
Zondag in Jeruzalem
Op deze zondag gaat ds. A.A. Egas voor in de 
diensten die gehouden worden in ons hotel. 
’s Avonds zingen we in kindertehuis Jemima.

Dag 5 • Maandag 22 oktober 2018
Fietsen in de Ahula Vallei
– Kooroptreden met samenzang in
Ebenezer Home Haifa – Tiberias
We laten Jeruzalem achter ons en reizen naar 
het landschap van Galilea. Hier bezoeken we 
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de Ahula Vallei. In het Agmon Ahula Bird Park 
is gelegenheid om een wandeling te maken of 
een fi etstocht te ondernemen. Het park is één 
van de landingsplekken van de trekvogels die 
van het noordelijk halfrond doorvliegen naar 
het zuiden. We reizen door naar Haifa. In het 
Joods bejaardentehuis Ebenezer Home (project 
Steunfonds Israël/Isaac da Costa) geven we een 
kooroptreden voor de bewoners. Aan het einde 
van de middag komen we aan bij ons hotel in 
Tiberias waar we de komende dagen verblijven.

Dag 6 • Dinsdag 23 oktober 2018
Kapernaum – Berg der Zalig sprekingen – 
Tabgah – Magdala – Boottocht Meer van 
Galilea – Ontmoeting met dominee Zadok
We gaan naar Kapernaum waar we o.a. de over-
blijfselen van de synagoge en het Huis van Petrus 
zullen zien. Op de Berg der Zaligsprekingen 
zien we het Meer van Galilea liggen en in het 
kerkje met een geweldige akoestiek zingt het 
Shalomkoor enkele liederen. We wandelen naar 
Tabgah, de plaats van de wonderbaarlijke spij-
ziging. ’s Middags bezoeken we de woonplaats 
van Maria Magdalena bij het Meer van Tiberias. 
In het kerkje worden enkele liederen gezongen. 
We besluiten de dag met een boottocht op 
het Meer van Galilea. ’s Avonds ontmoeten 
we dominee Zadok in ons hotel. Hij vertelt ons 
over zijn leven in Israël en zijn predikantschap in 
gemeente in Kanot.

Dag 7 • Woensdag 24 oktober 2018
Tel Dan – Hermon – Tempel van Pan
Na het ontbijt rijden we naar Tel Dan dat in het 
uiterste noorden van Israël is gelegen. In de tijd 
van het Oude Testament vormde Dan al de 
noordelijke grens. Hier liet koning Jerobeam twee 
gouden kalveren maken. Bijzonder is dat hier 
ook één van de oudste Kanaänitische poorten 
nog intact te zien is. Tel Dan is bovendien een 
natuurreservaat dat niet voor niets de bijnaam 
‘Hof van Eden’ heeft. We rijden verder door 
het landschap van Hermon, naar de voet van 
deze berg. Hier stappen we in de kabelbaan en 
gaan we naar de top van het Hermongebergte, 
dat voor 7% eigendom is van Israël. Vanaf de 
top kijken we uit op de buurlanden Libanon en 

Syrië. Na de lunch bij de Hermon reizen we door 
naar Banias. We bezoeken de overblijfselen van 
de Tempel van Pan. Later in de middag gaan we 
terug naar ons hotel.

Dag 8 • Donderdag 25 oktober 2018
Meron – Safed – Berg Tabor
We beginnen met een bezoek aan het Joods-
orthodoxe dorp Meron. Hier ligt het graf van 
Rabbijn Sjimon Bar Jochai, de veronderstelde 
schrijver van de Zohar. We bezoeken het graf 
dat elk jaar door tienduizenden Joden wordt 
bezocht. Na Meron bekijken we de Joodse stad 
Safed. Dit Joods-orthodoxe stadje is één van de 
oudste steden. Hier werd door de rabbijnen de 
Kabbala gesticht en werd de Zohar opgesteld. We 
bezoeken de Blauwe Synagoge, de oude Joodse 
begraafplaats en de Cardo, waar kunstenaars hun 
koopwaar aanbieden. Aansluitend reizen we door 
naar het Dal van Armaggeddon. We bezoeken 
hier de berg Tabor. In het kerkje op de Tabor 
geeft het Shalomkoor een mooi kooroptreden 
met samenzang. Langs de helling van de Tabor 
wandelen we naar beneden en aansluitend volgt 
de transfer naar Tiberias.

Dag 9 • Vrijdag 26 oktober 2018
Joods wijngoed – vrije middag Tel-Aviv – 
Koor- en samenzang in de gemeente van 
dominee Zadok 
Na het ontbijt checken we uit waarna we 
op bezoek gaan bij een Joods wijngoed. We 
worden ingelicht over de vervaardiging van 
Israëlische wijnen, geproduceerd volgens de 
Joodse wetten. Uiteraard proeven we deze wijn 
ook... Lechaim! We besluiten dit bezoek met 
een lunch (inbegrepen). ’s Middags is er vrije 
tijd in Tel-Aviv. Zo kunt u een frisse duik nemen 
in de Middellandse Zee. ’s Avonds besluiten we 
de reis met een koor- en samenzangavond in de 
kerk van dominee Zadok in Kanot. Aansluitend 
overnachten we in Tel-Aviv.

Dag 10 • Zaterdag 27 oktober 2018
Terugreis 
Na een bijzondere koor- en samenzangreis vliegen 
we terug naar Nederland.

Edinburgh Castle

Goed Idee Reizen
Bernseweg 22-a
5324 JW Ammerzoden
Tel. 088 - 0885 808
E-mail: groepsreizen@goedideereizen.nl
www.goedideereizen.nl

Toeslagen per persoon:
1-persoonskamer 449

Inbegrepen:
• vliegreis Amsterdam–Tel Aviv per lijn-

dienstmaatschappij v.v. 
• rondreis per comfortabele touringcar 

met airconditioning 
• reisleider Gert Kranendonk
• Nederlandssprekende gids in Israël 
• 2-persoonskamer met douche en toilet
• halfpension (ontbijt en diner) 
• volpension op zondag 
• ontmoetingen met ds. Zadok
• koor- en samenzangoptredens
• het beschreven excursieprogramma 
• lunch op wijngoed

Niet inbegrepen:
optionele excursies en entreegelden • fooien 
• reserveringskosten € 19,50 per boeking • 
Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Het Shalomkoor
Het Shalomkoor is een gemengd koor voor 
alle leeftijden en zingt psalmen en gezangen, 
die in verbinding staan met Israël. U kunt lid 
worden van het Shalomkoor en de repetities 
bijwonen. Introducées die van samenzang 
houden, zijn ook van harte welkom. 

Repeteren
Er zal in drie verschillende regio’s worden 
gerepeteerd: Alblasserdam, Lunteren en 
Scharendijke.

Data repetities 2018
Havenkerk Alblasserdam –
dirigent Lennert Knops
Zaterdag: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 
14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september
Tijd: 10.15 – 12.30 uur

Bethlehemkerk Scharendijke –
dirigent Marien Stouten
Donderdag: 30 augustus, 6 september,
13 september, 27 september 
Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Maranathakerk Lunteren –
dirigent Jan-Hendrik van Schothorst
Woensdag: 29 augustus, 19 september
Tijd 19.45 – 22.00 uur
Zaterdag: 8 september, 29 september
Tijd 10.00 – 13.00 uur

Aanmelden voor het Shalomkoor kan via 
shalomkoor@hotmail.nl. Graag ook vermel-
den op welke locatie u wenst te repeteren. 
Introducé’s zijn natuurlijk ook van harte 
welkom om met deze reis mee te gaan!

De kosten voor de repetities, concert en 
bladmuziek bedragen € 50 per persoon.

Concert voor vertrek D.V.
zaterdag 6 oktober 2018
Voor de aanvang van deze prachtige reis 
vindt op D.V. zaterdag 6 oktober 2018 een 
concert plaats voor het Shalomkoor en alle 
overige reizigers. Belangstellenden zijn 
uiteraard van harte welkom. 
(locatie: Havenkerk te Alblasserdam)

Shalomkoor

Actuele informatie, prijzen en
garant vertrek: goedideereizen.nl/34389

10 dagen v.a.

1549


