Werkgroep Dienst aan Israel
De werkgroep Dienst aan Israel van de Bond van VEG’s in Nederland wil onze onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël tastbaar maken. We willen dit doen door het gesprek
over Israel te onderhouden en door een aantal projecten in Israël te steunen. Met name
projecten die de relatie van Joden, Arabieren en Christenen verbeteren. Elk jaar proberen
we een preekschets beschikbaar te stellen voor Israelzondag in oktober.
Een ander aspect is om kennis te maken met het Joodse volk door bij hen op bezoek te gaan.
Dit willen we dit jaar beginnen met een Loofhuttenreis van 5 tot 15 oktober 2020.
Vanuit de VEG Bennekom wil reisleider Bert van den Burg, die al meer dan 40 jaar vrij
regelmatig in Israel komt een 11daagse reis Bondsreis naar Israel organiseren.
En aangezien de meeste VEG’s gemeentes te klein zijn is het niet mogelijk om zelf een reis te
organiseren, dus is het plan opgevat om dit Nederland breed aan te pakken. Het zou leuk zijn
om dit met meer mensen uit onze gemeenten samen te kunnen beleven.
Een reis voor veel mensen, die voor het eerst naar Israël gaan, of gewoon een verkenningsreis
door het Beloofde Land willen maken. Ook voor een tweede keer of volgende keer is deze reis
de moeite waard omdat ieder jaar het programma wordt aangepast. De gids brengt u op de
hoogte van de historie van het land en de reisleider opent de Bijbel op de Bijbelse plaatsen.
Deze boeiende rondreis begint in het noorden van het land, waar we door veel plaatsen
rondom het Meer van Galilea rijden die we kennen uit het Nieuwe Testament.
De Golan Hoogvlakte en de bronnen van de Jordaan zijn een ‘must’ tijdens dit bezoek.
Via Samaria en Judea rijden we naar Jeruzalem met alle bijzondere bezienswaardigheden,
zoals de oude historische stad, de Kotel de mooie poorten, de Olijfberg,
We maken een gedeelte van het Loofhuttenfeest mee. WE gaan de Judea woestijn in om
Qumran te bezoeken, we wandelen door de oase van Ein Gedi en proberen in de Dode Zee te
drijven. Ook gaan we nog enkele dagen door de Negev woestijn naar Askelon en omgeving
voor een bijzonder ervaring. Zo mogelijk bezoeken we enkele projecten waar we in onze
gemeenten voor collecteren.
Een reis aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.
Deelnemersprijs vanaf 20 deelnemers voor 2225 euro.
Aanmelden voor 15 juli 2020.
Uitgebreide reisinformatie kunt u aanvragen via de email bij:
bertvandenburg@gmail.com
U kunt zich ook online aanmelden via de website van CVI in Nijkerk en/of Relireizen.nl

