Ervaar Israël
persoonlijk
in verbinding
en anders

Shoresh Educatieve Reizen

Israël is een uniek land dat vraagt om ontdekt te worden
Israël inspireert èn fascineert. Israël is een land van
eindeloze ontdekkingen. Een land waar het verleden, het
heden en de toekomst elkaar raken.
Israël is het land dat de Eeuwige beloofd heeft aan
Abraham, Izaäk en Jakob, en gegeven heeft aan het volk
Israël in de tijd van Jozua. Het is ook het land van Jesjoea en
van zijn discipelen. Kortom: het is het land van de Bijbel!

In Israël vindt u ontelbare locaties met een Bijbels verleden
In Israël is ruim 4000 jaar Bijbelse geschiedenis terug te vinden.
Archeologen hebben in de afgelopen 70 jaar laag voor laag, stukje voor
stukje van die geschiedenis blootgelegd.
Denk aan de Stad van David en aan Sjilo. Deze stad waar de ark van het
verbond heeft gestaan kunnen we nu bezoeken! Of de vesting Megido in
de Jisrael Vallei, die synoniem staat voor Armageddon: “Har Megido”.
U kunt uw Bijbel openslaan op de unieke plekken waar de Bijbelse
geschiedenis letterlijk heeft plaatsgevonden.
In Israël zijn de beloften van de Eeuwige tastbare feiten, en de Bijbelse
profetieën zijn tot op de huidige dag inspirerend.

Israël wijst de weg naar God de Schepper en Abba, Vader
Israël is Gods land en er gelden Gods wetten naar de Tora van
Moses. In modern Israël worden de Torawetten gehandhaafd
naast de seculiere wetten van deze moderne staat Israël. In
Israël wordt de Sjabbat gevierd en onderhouden, alsook de
Bijbelse feestdagen. Er wordt koosjer gegeten. In de synagoges
wordt dagelijks drie keer per dag gebeden tot de God van Israël.
Het geloof in God blijf groeien, ook onder de jongeren. De
gelovigen zijn standvastig in hun geloof.

Israël respecteert al zijn inwoners
Israël respecteert alle minderheden met hun eigen geloofsovertuiging. Druzen, Arabieren en christenen hebben allen
vrijheid van godsdienst en bekleden vaak hoge posities in de
Israëlische samenleving. In tegenstelling tot wat de media u
willen laten geloven is Israël geen 'apartheid-staat'.
Over het algemeen gaan de diverse etnische groeperingen in
Israël respectvol met elkaar om.

Jeruzalem, een stad die verbindt maar ook verdeelt
Jeruzalem is onmiskenbaar het spirituele centrum van de wereld, en heeft een
ongekende aantrekkingskracht. De stad waarin culturen botsen, maar ook een
stad die uiteindelijk de wereld sjalom - vrede - zal brengen wanneer de Messias
zijn voeten zal zetten op de Olijfberg.
3000 jaar geleden heeft koning David deze locatie uitgekozen en daarin de 12
stammen van de kinderen van Israël verenigd. 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. En:
Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Eeuwige rondom zijn volk van nu aan tot
in eeuwigheid. Psalm 125: 1,2.

Israëls bijzondere landschap
Voor natuurliefhebbers is Israël een ‘must’ vanwege de grote
diversiteit aan landschappen in een land dat kleiner is dan
Nederland.
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 doorheen trokken. En de laaglanden aan de zee
vormen nu de Randstad van Israël, met Tel-Aviv als een moderne
wereldstad.
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, wat
600 km zuidelijker ligt.
De Zoutzee met al haar mineralen ligt 400m onder de zeespiegel en is
het laagste punt op aarde.
Het befaamde nationale wandelpad - Sjwiel Israël - dat ruim 1100
kilometer lang is, brengt de wandelaars langs de mooiste gedeelten
van het land.

Een unieke persoonlijke ervaring
Met haar educatieve reizen biedt Stichting Shoresh u de unieke gelegenheid om het Land van de Bijbel te
ontdekken, en uw geloof in de EEUWIGE te verdiepen, tastbaar en levendig te maken. Tijdens de reis zult u
kunnen ervaren hoe God aanwezig is in het land en welk plan hij heeft met het Joodse volk, met Israël en de
wereld. U reist door het land vanuit Bijbels perspectief en u zult bijzondere ontmoetingen hebben. Samen met
andere gelovigen in de groep, beleeft u Israël op een unieke en onvergetelijke manier.

Zes redenen om deel te nemen aan een Shoresh Israël reis!
Er is persoonlijke aandacht. U reist in een kleine groep van 6-8 personen, waardoor u zich niet verloren voelt. 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 is ook betrokken bij de voorbereiding. Er wordt gestreefd om een
ontmoeting met het reisgezelschap te organiseren voor de aanvang van een reis.
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.
Educatief karakter. Op iedere plek die u bezoekt is iets nieuws te ontdekken en te leren. De verhalen uit de Bijbel
die zich op die plek hebben afgespeeld, plaatsen we in de context van die tijd, waardoor u nieuwe inzichten
opdoet. 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.
Bijzondere ontmoetingen. U ontmoet mensen uit verschillende culturen en achtergronden. Ieder van hen heeft
een bijzonder levensverhaal. En met sommigen van hen zult u ook na de reis in contact blijven.
Bezoek aan projecten. Tijdens de reis bezoeken we een aantal projecten die door Stichting Shoresh financieel
worden ondersteund.
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 Joodse gebruiken kennen.

Reisindrukken

gev
oeting in de Ne

Spontane ontm

Jongerenreis

bij de Eretz c

rossing met G

aza

Proclameren uit Ezechiel 35 bij Sodom
In gesprek met Nati Rom, van Or HaOlam

evenden

a-overl
jo
S
t
e
m
g
in
t
e
o
Ontm
In Judea, waar David geïnspireerd werd tot
het schrijven van Psalm 23

Groep van 30 personen in Jeruzalem;
dit was ook een gewedig mooie reis!
Nieuw: Wandelreizen Sjwiel Iisraël
Wij verwelkomen u graag tijdens een van de volgende Shoresh Educatieve Reizen!

Reisinformatie
Een reis duurt 10 dagen, zie hiernaast een voorbeeld van een
reisprogramma.
U kunt zich persoonlijk en als groep voor de reis aanmelden op
de Shoresh website. Het minimum aantal deelnemers voor
deze reizen is 6 personen.
Een reis op maat, bijvoorbeeld vanuit uw gemeente of
huisgroep, behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt
een maximum van 30 deelnemers.
Omdat wij bij de voorbereiding op de reis graag rekening
houden met uw persoonlijke wensen, is een tijdige aanmelding
van belang: circa 6 maanden voor aanvang van de reis. Volg
hiertoe de aanwijzingen op de website.
U vliegt met een rechtstreekse vlucht naar Israël. Uw reisleider,
Timek Kolman, die u gedurende de gehele reis begeleidt, wacht
u op bij uw aankomst op de luchthaven van Tel-Aviv.

De kosten van de reis
De actuele all-inprijzen vindt u op de website. U betaalt pas als
het zeker is dat de reis doorgaat en de vluchtreservering
bekend is.
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 drie sterren-accomodatie,
maaltijden, vervoer, entree’s etc. Het bedrag is inclusief
rechtstreekse retourvlucht Nederland-Israël.

Aanmelding en reservering
U kunt uw reis vrijblijvend reserveren via een formulier op de
website van stichting Shoresh: www.shoresh.nl rubriek
‘Israël’.
Op de website vindt u nadere informatie over onze reizen
naar Israël en ook de actuele reisinformatie.
U kunt uw vragen richten tot: israelreizen@shoresh.nl
Reisleider en organisator: Timek Kolman
Adres van Stichting Shoresh
Gildenweg 8 | 7641 AZ Wierden
Telefoon: 0546-575165
Website: www.shoresh.nl
IBAN: NL45INGB0009107219
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel 34161717

Reisprogramma
Dit programma is een voorbeeld
Dag 1 Aankomst in Israël. Uw reisleider
brengt u naar uw hotel. Na een korte rustpauze geniet u van uw eerste avond in Israël.
Dag 2 Jeruzalem. Wij gaan terug naar de tijd
van koning David, waar het allemaal begon in
de Stad van David. Vandaar uit verkennen wij
de oude stad.
Dag 3 Hebron in Judea en s’avonds Erev
Sjabbatviering bij de Kotel.
Dag 4 Sjabbat in Jeruzalem. Bezoek aan de
Graftuin, Getsemane, Olijfberg.
Dag 5 Sjilo en berg Gerizim in Samaria.
De bergen van Israël zijn het toneel van het
grootste deel van de Bijbelse geschiedenis.
Dag 6 Kineret - het meer van Galilea, waar
Jesjoea, omringd door zijn discipelen, zijn
verkondiging van Gods Koninkrijk begon.
Dag 7 Golanhoogvlakte, het Bijbelse Basan,
en tegenwoordig de belangrijkste veiligheidsbuffer voor Israëls defensie.
Dag 8 Jordaanvallei en 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 Vertrek uit Israël.
Gedurende de reis: TeNaCh-studies, projectenbezoek, diverse excursies, ontmoetingen met
lokale bevolking en natuurlijk plezier en
ontspanning.
U ontvangt de Bijbelreferenties van de
plekken die u tijdens uw reis hebt bezocht en
van een aantal andere plaatsen.
Voorafgaand aan de reis bespreekt de
reisleider met u de samenstelling van het
reisprogramma.

