
Met het Shaare Zedek koor naar Israël 
Gaat u ook mee? 

 

D.V. 28 april t/m 7 mei 2020 organiseert het Shaare Zedek Koor  
een 10-daagse jubileum reis naar het Bijbelse Israël 

 
Het belooft een prachtige en unieke reis te worden met indrukwekkende excursies en optredens 

op bijzondere concertlocaties 
 

U bent geen koorlid, maar u wilt deze kans niet voorbij laten gaan:  
 

Meld u dan aan als gast lid! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hoogtepunten van de reis: 
 

 Caesarea  Nazareth  Tabor berg  Golan hoogvlakte  De Banias  Meer van Galilea 
 Berg van de zaligsprekingen  Tabgha  Kapernaum  Doopplaats aan de Jordaan 
 Dode Zee Ein Gedi NP  Massada  Jeruzalem  Stad van David  Joppe 

 

 

Zangmomenten tijdens de reis: 
 

 In het amfitheater in Caesarea Op de Tabor berg Magdala Op het Meer van Tiberias  
In de St. Anna kerk Bij de zaal van het Laatste Avondmaal In het Shaare Zedek ziekenhuis 

 



Programma van dag-tot-dag tijdens deze reis: 
 
Dag 01 dinsdag 28 april 2020   Amsterdam - Tel Aviv – Nahsholim (d) 
Na een lang weekend in verband met Koningsdag vertrekken we per lijnvlucht naar de Luchthaven Ben Gurion bij Tel 
Aviv in Israel. Na ontvangst van onze bagage maken we kennis met de Nederlands sprekende gidsen die ons de 
gehele reis zullen begeleiden. Met de klaarstaande bussen vertrekken we in noordelijke richting en arriveren we na 
een rit van ongeveer 2 uur bij onze overnachtingsplek Nahsholim Holiday Village. Nahsholim is gelegen aan de 
prachtige baai van Dor, aan de Middellandse zee. Nadat we onze kamers in gebruik genomen hebben zullen we het 
diner gebruiken. Diner en overnachting in Nahsholim Holiday Village. 
 

 
 
Dag 02 woensdag 29 april 2020  Nahsholim - Caesarea – Nazareth - Tabor - Meer van Galilea (o.d.) 
Na het ontbijt rijden we naar het iets ten zuiden van onze kibboets gelegen Caesarea, de prachtige Romeinse stad 
van bouwmeester Herodes. Hij bouwde er een indrukwekkende beschutte haven, opslagloodsen, een renbaan, een 
paleis en een aquaduct. Bovendien inde hij er havengeld, hij had een Nederlander kunnen zijn!  In het 
indrukwekkende Romeinse amfitheater met uitzicht over de helderblauwe Middellandse Zee houden we met elkaar 
een zangmoment. Via het zuidelijke Carmelgebergte rijden we naar Nazareth en brengen we een bezoek aan de kerk 
van de Maria Boodschap. De kerk markeert de plek waar de engel Gabriël de geboorte van Jezus aan Maria 
verkondigde. Het is een aanrader om in Nazareth met elkaar een lichte lunch te gebruiken, de sfeer is gemoedelijk 
en de pita falafel van zeer goede smaak. We verlaten Nazareth voor een bezoek aan de berg Tabor gelegen in het 
Jizreëldal. Deze eenzame, afgeronde berg is van kalksteen en rijst 450 m boven het dal en 588 m boven de zeespiegel 
uit. De Tabor wordt vele malen genoemd in de Bijbel als de plaats van de gedaanteverandering en de verschijning 
van Mozes en Elia. In de, in de 4e eeuw, door de Byzantijnen gebouwde kerk zullen we met elkaar een aantal 
liederen ten gehore brengen. Diner en overnachting in het Ohalo Manor hotel aan het Meer van Galilea.  
 

 



Dag 03 donderdag 30 april 2020  Golan - Tel Dan/Banias – Bental – Magdala (o.d.) 
We maken vandaag een prachtige tocht door de Golan. We rijden naar Tel Dan of de Banias - ook wel Caesarea 
Filippi genoemd. In Tel Dan plaatse koning Jerobeam een altaar en een gouden kalf (1 Koningen 12:25vv.). In een 
scheur onder een grote grot ontspringt de Nahr Banias, hier  werd de god Baäl vereerd. Op deze plek sprak Petrus 
zijn bekende belijdenis uit (Mattheus 16:13-23). Oorspronkelijk komt het water van de berg Hermon. De gesmolten 
sneeuw verdwijnt deels in de bergbodem en komt onder andere bij de Banias weer te voorschijn, dit verklaart de 
lage temperatuur. We rijden naar de top van de Berg Bental. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht over de 
hele Golan hoogvlakte en Syrië. Een bijzondere plek, omdat Soldaten van de VN vanaf hier de neutrale zone in de 
gaten houden. We zien loopgraven van het Syrische leger. De riviertjes Sa’ar, Zavitan en Meshushim stromen door 
adembenemende ravijnen. Weer terug bij het Meer van Galilea bezoeken we de Magdala archeologische opgraving, 
één van de belangrijkste opgravingen van de afgelopen jaren. Experts denken dat het de plaats is waar Jezus Petrus 
ontmoette en dat het de woonplaats van Maria Magdalena is geweest. Hier zullen we met elkaar een zangmoment 
houden. In de 2e helft van de middag maken we een boottochtje op het meer en hebben we ook nog de mogelijk-
heid om een zangmoment in te lassen. Diner en overnachting in het Ohalo Manor Hotel aan het Meer van Galilea. 
 
Dag 04 vrijdag 01 mei 2020    Berg van de Zaligsprekingen – Tabgha – Capernaum - Doopplaats  (o.d.) 
Vanmorgen bezoeken we een aantal plaatsen rond het meer in de voetsporen van Jezus. We gaan naar de kerk van 
de zaligsprekingen op de gelijknamige berg waar Jezus de bergrede hield, die de kern van zijn leer bevat.  Ook 
bezoeken we de ‘tuin van de zeven bronnen’ Tabgha. Hier vond de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging plaats. 
In de kerk boven de fundamenten van het huis van Petrus in Capernaum zullen we een zangmoment houden. Toen 
Jezus uit Nazareth vertrokken was verbleef Hij regelmatig in het huis van Petrus  in de vissersplaats Capernaum. 
Door de Jordaan vallei rijden we in zuidelijke richting naar kibboets Almog, dichtbij de Dode Zee en onze volgende 
overnachtingsplek. Ter hoogte van de Palmenstad Jericho, in het zuiden van de Jordaanvallei, bezoeken we de 
doopplaats aan de rivier de Jordaan. De Jordaan is hier zeer smal en zowel aan Israëlische als Jordaanse kant wordt 
er gedoopt. Diner en overnachting in Kibboets Almog. 
 

 
 
Dag 05 zaterdag 02 mei 2020  Massada – Ein Gedi – Dode Zee (o.d.) 
Na het ontbijt vertrekken we naar Massada, waar Herodes een winterverblijf bouwde maar dat ook het symbool 
werd van de joodse drang naar vrijheid en standvastigheid. Hierna rijden we naar de oase Ein Gedi, de plaats waar 
de jonge David zich verschool voor koning Saul. Na deze interessante dag is het een weldaad om even heerlijk te 
ontspannen en te drijven in het zoute water van de Dode zee. Diner en overnachting in kibboets Yad Hashmona in 
Jeruzalem. 



Dag 6 zondag 03 mei 2020  Zangdiensten op de kibboets (o.l.d.) 
Vandaag genieten we van een welverdiende rustdag op onze prachtige kibboets. We zullen zowel ’s morgens als in 
de middag een zangdienst houden. Ontbijt, lunch, diner en overnachting op de kibboets Yad Hashmona in Jeruzalem. 
 

 
 
Dag 07 Maandag 04 mei 2020  Jeruzalem met o.a. Klaagmuur, Olijfberg, Getsemané en Kruisweg (o.d) 
We starten vandaag bij de Klaagmuur. Hier zien we hoe joodse jongens van 13 jaar Bar Mitswa doen. De jongens 
zullen een zegenspreuk uit de Thoara uitspreken en zullen worden opgenomen in de joodse geloofsgemeenschap.   
Hierna rijden we met de bus naar de top van de Olijfberg en dalen we te voet af naar de ommuurde stad Jeruzalem. 
Tijdens deze wandeling komen we langs het kerkje Dominus Flevit. Grote delen van de hellingen zijn sinds eeuwen 
bedekt met voornamelijk joodse begraafplaatsen. Aan de voet van de berg bezoeken we de hof van Gethsemané, 
waar Jezus de nacht verbleef alvorens Hij gekruisigd werd. We bereiken de oude stad via de Stefanuspoort of 
Leeuwenpoort, die ons toegang verschaft tot de Via Dolorosa (Kruisweg). Nog maar net op de kruisweg komen we bij 
de St. Anna kerk waar we met elkaar zullen zingen. De kerk staat op de plek waar Anna en Joachim, de ouders van 
Maria, woonden. Even verder loopt de Via Dolorosa onder een boogspanning door, de Ecce-homo boog. Op deze 
plaats zou Pilatus het ‘ecce homo’ ofwel ‘Zie de Mens’ hebben uitgesproken. De Via Dolorosa eindigt bij de Heilige 
Grafkerk. Diner en overnachting in kibboets Yad Hashmona in Jeruzalem. 
 
Dag 08 Dinsdag 05 mei 2020  Jeruzalem – Tunnel van Hizkia –  Tuingraf - Stad van David (o.d.) 
Afhankelijk van de tijd die wij door de dienst toerisme in Jeruzalem krijgen toegewezen brengen we een bezoek aan 
de Tunnel van Hizkia. In het Oude Testament wordt gesteld dat deze tunnel door koning Hizkia is aangelegd.  
De belangrijkste redenen voor deze aanleg was dat de stad Jeruzalem, bij een dreigende belegering, verzekerd was 
van water. De tunnel vormde een onderdeel van diverse strategieën om de stad te verdedigen. Ook brengen we een 
bezoek aan het tuingraf in Oost Jeruzalem. Na dit bezoek wandelen we naar de  Zionsberg. Op de Ophel-heuvel ligt 
de oorspronkelijk stad van koning David. We zien hier het graf van David, een belangrijke plaats voor joden, 
christenen en moslims. Schuin boven het graf van David ligt de zaal van het Laatste Avondmaal, waar Jezus met zijn 
leerlingen het Laatste Avondmaal nuttigde. Op één van de terrassen (mogelijk het dakterras) zullen we een 
zangmoment houden. Diner en overnachting in kibboets Yad Hashmona. 
 



Dag 09 Woensdag 06 mei   Ein Kerem – Shaare Zedek Ziekenhuis – Yad Vashem (o.d.)  
We rijden naar het nabij gelegen Ein Kerem, de geboorteplaats van Johannes de Doper. In de Johanneskerk zullen we 
een zangmoment houden. Op een uitloper van de Herzl berg ligt het indrukwekkende Holocaust memorial Yad 
Vashem. Yad Vashem betekent ‘Gedenkteken en naam’, wat ontleend is aan de Bijbel: ‘Dan zal Ik in mijn tempel, 
binnen de muren van mijn stad, een gedenkteken voor je oprichten. Ik zal je een onvergetelijke naam geven, een 
naam die niet wordt uitgewist. Zo zul je voortleven’ (Jes. 56:5). In de middag bezoeken we het Shaare Zedek 
ziekenhuis waar we als koor al zo lang mee verbonden zijn. Hier zullen met elkaar voor de laatste keer deze reis een 
aantal liederen ten gehore brengen. Diner en overnachting in Yad Hasmona. 
 
Dag 10 Donderdag 07 mei 2020   Jeruzalem – Joppe – Amsterdam (o) 
We laten Jeruzalem achter ons en gaan richting Tel Aviv voor een bezoek aan Old Jaffa, het Bijbelse Joppe. Lang 
voordat Tel Aviv zich tot stad ontwikkelde was Jaffa al een vooraanstaande havenplaats. Jaffa beroemd zich er op de 
oudste havenstad van de wereld te zijn. Volgens de joodse overlevering was Jaffa gesticht door Jafet, de zoon van 
Noach. Nadat we met elkaar nog een lichte lunch hebben genuttigd vertrekken we naar de luchthaven Ben Gurion 
voor de terugreis naar Nederland. 
   

Inschrijving en voorwaarden 
Inbegrepen in de reissom: 
 

● Vluchten, inclusief luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag 
● 9 overnachtingen in genoemde accommodaties of gelijkwaardig  
● Kofferservice 
● Maaltijden: 9 x ontbijt,  9 x diner en 1x lunch op zondag 
● Vervoer per airconditioned touringcar met Engelssprekende chauffeur  
● Nederlands sprekende gids     
● Nederlands sprekende reisbegeleiding  
● Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de reis 
● Alle bezoeken en entreegelden conform onderstaand overzicht:  

● Dag 1: Vertrek naar Israël 
● Dag 2: Caesarea – Nazareth - Berg Tabor – Meer van Galilea + zangmoment 
● Dag 3: Golan Hoogvlakten – De Banias – Berg Bental – Magdala archeologische opgraving 
           Boottocht op het Meer van Galilea + zangmoment    
● Dag 4: Berg van de Zaligsprekingen – Tabgha – Capernaum - Doopplaats + zangmoment  
● Dag 5: Massada by cable Car – Ein Gedi – Drijven in de Dode Zee 
● Dag 6: Zangdiensten op de kibboets Yad Hasmona 2x  
● Dag 7: Bar Mitswa bij de Klaagmuur- Olijfberg – Getsemané - Via Dolorosa - Grafkerk  
● Dag 8: Tunnel van Hizkia – Het tuingraf - Stad van David + zangmoment 
● Dag 9: Ein Kerem – Shaare Zedek ziekenhuis – Yad Vashem + Zangmoment 
● Dag 10: Bezoek aan Joppe – vertrek naar de luchthaven Tel Aviv  

 
Niet inbegrepen in de reissom: 
 

● Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden 
● Reis- en annuleringsverzekering 
● Fooiengeld ca. € 60,- 
● Bijdrage GGTO € 15,- per boeking 
● Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 
  

 
 
 
 



Hotels of gelijkwaardig:  
● 28/04-29/04  Kibboets Nahsholim Holyday Village - Galilea       
● 29/04-01/05  Ohalo Manor Hotel – Meer van Tiberias 
● 01/05-02/05  Kibboets Almog – Dode Zee  
● 02/05-07/05  Kibboets Yad Hashmona - Jeruzalem  

 
Organisatie en reisbegeleiding 

● Deze reis wordt georganiseerd door het bestuur van het Shaare Zedek Koor i.s.m. Makor Reizen in 
Ridderkerk 

● In Israël worden gedurende de hele reis Nederlands sprekende gidsen ingezet 
 
Reissom 

● De richtprijs reissom bij 35 deelnemers bedraagt     €  1.795,- 
● Richtprijs toeslag voor alleen gebruik van een 2-persoonskamer    €      485,- 

 
Reisvoorwaarden 

• Op de reis zijn de reisvoorwaarden van toepassing zoals deze staan vermeld op 
www.makorreizen.nl 

 
Informatiebijeenkomst  

● Op zaterdag 28 september 2019 is er een presentatie over de Jubileumreis. Deze wordt gehouden 
aansluitend aan de repetitie ochtend van het koor. Indien u geen lid bent van het koor maar wel 
meegaat dient u uiterlijk om 12.45 uur aanwezig te zijn.  

 
NB. Het programma is onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen 
 
 
Inschrijven voor deze reis: 
Om in te schrijven voor deze reis stuurt u het bijgaande aanmeldingsformulier naar het: 
 
 
 
SECRETARIAAT VAN HET SHAARE ZEDEK KOOR 
’t Weerom 5 
2991 ER BARENDRECHT 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
 
MAKOR REIZEN  |  VALKENIERSTRAAT 12  |  2984 AZ  |  RIDDERKERK 
Tel. 0180 – 429394  |  www.makorreizen.nl  |  info@makorreizen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.makorreizen.nl/
mailto:info@makorreizen.nl


AANTEKENINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

Makor Reizen is dé maatwerkspecialist in groepsreizen voor:  
 

 

 
 
 
 
 
MAKOR REIZEN  |  VALKENIERSTRAAT 12  |  2984 AZ  |  RIDDERKERK 
Tel. 0180 – 429394  |  www.makorreizen.nl  |  info@makorreizen.nl 

 

 

Kerk & gemeente Jongeren 
 

Familie & gezin Koor & concert 

http://www.makorreizen.nl/
mailto:info@makorreizen.nl

