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Een land dat u niet kunt missen!
Israël inspireert. Israël is een land van eindeloze ontdekkingen. Een land waar het verleden, het heden en de
toekomst elkaar raken.
Het Beloofde Land, dat de Eeuwige heeft beloofd aan
Abraham, Izaäk en Jacob. Het land van het Joodse volk.
Het land van Jezus en de discipelen. Het land van de
Bijbel.

Bijzonder verleden vandaag ontdekt
In Israël is ruim 4000 jaar Bijbelse geschiedenis geschreven. Archeologen
hebben in de afgelopen 65 jaar laag voor laag, stukje voor stukje van die
geschiedenis blootgelegd en voor ons zichtbaar gemaakt.
Denk aan de Stad van David en Sjilo. Deze steden waar de ark van het
verbond heeft gestaan kunnen we nu betasten! Of de vesting Megido in
de Jisraël Vallei, die synoniem staat voor Armageddon: “Har Megido”.
U kunt nu de Bijbel openslaan op de plekken waar de geschiedenis
letterlijk heeft plaatsgevonden.
De beloften van de Eeuwige zijn in Israël tastbare feiten. Bijbelse profetie
wordt reëel en inspirerend.

Verbinding met drie werelddelen
Israël heeft door alle eeuwen heen een strategische ligging
gehad. Het land verbindt drie continenten, omdat de
eeuwenoude handelsroutes die door Israël lopen het land met
Azië, Afrika en (via de zee) met Europa verbinden.
De sporen van deze routes zijn vandaag nog steeds te vinden.
Stelt u zich voor: op een van deze routes is Jozef door zijn broers
verkocht aan de handelaars.

Smeltkroes van culturen
Ondanks de voortdurende strijd die zich in het Midden-Oosten
afspeelt zult u ontdekken dat in Israël zelf de joden, christenen,
moslims, druzen en mensen die een ander geloof aanhangen
over het algemeen vreedzaam met elkaar samen leven.
Tijdens de reis zullen wij kennismaken met de locale bevolking en
nemen we een kijkje in hun levensstijl en hun achtergrond.

Jeruzalem verbindt en verdeelt
Onmiskenbaar is Jeruzalem een spiritueel centrum met een ongekende
aantrekkingskracht. De stad waar culturen botsen, maar ook een plaats waar
velen sjalom - vrede - voor de hele wereld verwachten.
Voor u, die de Bijbel leest en gelooft, is de 3000 jaar oude Stad van David een
unieke locatie. Op deze plaats heeft David een aantal van de meest
inspirerende psalmen geschreven:
Wie op de Eeuwige vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar
voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Eeuwige rondom zijn
volk van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 125: 1,2.

Israëls unieke landschap
Voor de natuurliefhebbers is Israël een bijzonder vanwege de
diversiteit aan landschappen die elkaar afwisselen in een land dat
kleiner is dan Nederland. Voor wie van bloemen houdt is het
voorjaar de beste tijd om te gaan. Door de onherbergzame
bergketens is het land veel imposanter dan de indruk die je krijgt
bij het bestuderen van een kaart.
Zowel de vruchtbare gebieden in het noorden, als de woestijnachtige gebieden in het zuiden maken een onvergetelijke indruk op
iedere reiziger. In centraal Israël aan de oostzijde liggen de bergen
waar de Aartsvaders vertoefden. En de laaglanden aan de zee
vormen de ‘Randstad’.
In Israël bevindt zich het laagste punt op aarde: de Zoutzee. Tachtig
procent van alle klimaten van de wereld zijn alleen al op de Golan
Hoogte aanwezig. In de winter is het bij wijze van spreken mogelijk
om op één enkele dag te skiën op de skipistes van de berg Hermon
in het uiterste noorden en vervolgens te gaan snorkelen in de Rode
Zee bij Eilat, die 600 km zuidelijker ligt.

Zes redenen om met Stichting Shoresh naar Israël te gaan!
Stichting Shoresh is van huis uit een educatieve stichting die zich erop toelegt om u persoonlijk te verrijken door
nieuwe verbindingen (Kesjer cursus) te leggen, door uw geloof te verdiepen (Moadiem cursus) en door
praktische hulp te bieden (projectondersteuning). De educatieve Israël-reizen van Shoresh zijn een prachtige
aanvulling op het takenpakket van de Stichting.
Onze uitgangspunten zijn: Gods plan met Israël en de wereld, gezien vanuit Bijbels perspectief.
Deze grondbeginselen zult u ook herkennen tijdens uw reis naar Israël. Daarom nodigen wij u uit om met ons op
reis te gaan zodat u dit uit eerste hand kunt beleven.
1. Persoonlijke aandacht. U reist in een kleine groep van 8 personen waardoor u zich niet in de groep verliest. In
tegendeel, reizen in een kleine groep inspireert en verrijkt. Timek Kolman, die in Israël woont en Nederlands
spreekt, begeleidt u tijdens uw gehele reis en desgewenst ook tijdens uw voorbereiding op de reis.
2. Interactief programma. Gedurende de gehele reis is er volop tijd voor het stellen van vragen. Door uw inbreng
kan het zijn dat we een extra programma inlassen of een studieavond organiseren.
3. Educatie. Op iedere plek die u bezoekt is iets nieuws te zien, te leren en te ontdekken. De verhalen uit de Bijbel
zullen we plaatsen in de context van die tijd en van de locatie die we bezoeken. Er wordt volop aandacht besteed
aan de Joods/Hebreeuwse uitleg van de Bijbel. Wij zullen ons verdiepen in de Joodse geschiedenis, gebruiken en
religie; in de Hebreeuwse taal, cultuur, archeologie, natuur en nog veel meer.
4. Ontmoetingen. U ontmoet mensen uit verschillende culturen en achtergronden. Ieder van hen heeft een
bijzonder levensverhaal. Het zijn stuk voor stuk mensen met wie u vrienden kunt worden.
5. Projectenbezoek. Tijdens uw reis bezoeken we een aantal specifieke projecten die onder meer
door Stichting Shoresh vanuit Nederland financieel worden ondersteund.
6. Sjabbatviering. Tijdens de reis houden wij rekening met de sjabbat. Wij vieren samen sjabbat in een huiselijke
sfeer. Er zal gelegenheid zijn om een dienst bij te wonen in een nabijgelegen synagoge. Wij bestuderen onder
andere de ‘Parasja HaSjavoe'a’ uit de TeNaCh en leren een aantal specifieke Joodse gebruiken kennen.

Reisinformatie
Een reis duurt 11 dagen, zie hiernaast het reisprogramma.

Reisprogramma
Dit programma is bedoeld als voorbeeld

U kunt zich persoonlijk en als groep voor de reis aanmelden op Dag 1 Aankomst in Israël. U wordt naar uw
de Shoresh website. Een reis op maat reis uw gemeente of kring hotel gebracht en geniet na een korte rust
is mogelijk.
van uw eerste avond in Israël.
Omdat wij u graag bij de voorbereiding van de reis zo veel
mogelijk met uw persoonlijke wensen rekening willen houden,
is het van groot belang dat u zich tijdig voor de reis aanmeldt.
Graag ongeveer zes maanden van te voren.
U wordt bij uw aankomst op de luchthaven in Tel-Aviv
opgewacht door uw reisleider die u gedurende de gehele reis
begeleidt.
Wij raden u aan een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten. Uw paspoort dient nog minimaal half
jaar geldig te zijn bij het verlaten van Israël.

De kosten van de reis

Dag 2 Jeruzalem. Wij nemen u mee naar
een aantal unieke locaties die u terugbrengen in de Bijbelse tijd.
Dag 3 Sjabbat in Jeruzalem. Dit is een
bijzondere belevenis. Een glimp van de
eeuwige rust in een vredezoekende wereld.
Dag 4 Samaria en Judea. Het hart van
Israël. Het gebied van aartsvaders, waar een
groot deel van de Bijbelse geschiedenis is
geschreven.
Dag 5 Kineret - het meer van Galilea.
In de voetsporen van rabbi Jesjoea en zijn
discipelen.

De actuele all-inprijzen vindt u op de website. U betaalt pas als
Dag 6 Galilea, de plek waar het Joodse volk
het zeker is dat de reis doorgaat en de vluchtreservering bekend
eeuwen heeft gewoond na de verwoesting
is.
van Jeruzalem.
Stichting Shoresh beoogt geen winst te maken met de reizen.
De prijs die we berekenen dekt de kosten en is berekend op
basis van een twee persoons 3* accommodatie, maaltijden,
vervoer, entree’s etc.. Het bedrag is inclusief een retourvlucht
Nederland-Israël.

Aanmelding en reservering
U kunt uw reis reserveren via de website van stichting Shoresh:
www.shoresh.nl rubriek ‘Israël’.
Op de website vindt u nadere informatie over onze reizen naar
Israël.
U kunt uw vragen richten tot: israelreizen@shoresh.nl
Contactpersoon/reisleider: Timek Kolman

Dag 7 Golan Hoogvlakte, het bijbelse
Basan, en tegenwoordig de belangrijkste
veiligheidsbuffer voor Israëls defensie.
Dag 8 Jordaanvallei en de Zoutzee. Het
laagste punt op aarde, vol boeiende
contrasten.
Dag 9 De Negev - het Zuiderland van Israël.
Unieke wildernis en landschappen,
onherbergzaam en toch zeer vruchtbaar.
Dag 10 Studiedag. Gods volk, Gods land.
De opdracht van Israël om het land te
bewerken en te beschermen.
Dag 11 Vertrek uit Israël.

Adres van Stichting Shoresh
Postbus 1083, 1700 BB Heerhugowaard
Telefoon: 072-574 27 25
Website: www.shoresh.nl
IBAN: Nl45 INGB 0009107219
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel 34161717

Gedurende de reis: TeNaCh-studies,
projecten bezoek, ontmoetingen en vooral
veel plezier en tijd voor ontspanning.

