Jongerenreis naar Israël
Hallo jongelui
Zou je het niet fantastisch vinden om met mensen van je eigen
leeftijd door het land van het volk van God te zwerven. Samen met
andere jongeren te genieten van de omgeving waar ook onze Heer
en Heiland Jezus Christus heeft gelopen.
Onze gedachten gaan uit van de periode oktober, november 2014.
De kosten hangen af van de grote van de groep, hoe groter de
groep hoe voordeliger de reis. Is de grote van de groep rond de
20-25 personen zal de prijs liggen rond de 1.250,-/1.300,- euro.
Onder voorbehoud van tijd en mogelijkheden, willen we de meest
belangrijke plaatsen aandoen en zien wat de Bijbel daar van zegt.
Een verkorte voorlopige reisplanning.
Via Cecarea en Haifa met de berg Karmel, naar Tiberias vlakbij
Capernaum. We bezoeken Nazareth vilage, de berg Tabor,
Megiddo met de opgravingen van de paardenstallen van Salomo,
de doopplaats Yardaniet. We maken een wandeling door één van
parken aan de voet van de Hermonberg waar de Jordaan
ontspringt. En wat denkt je van een boottocht over het meer van Gallilea.
In Jordanië staan we op de Mount Nebo, in de woestijn Wadi Rum kunnen we een jeepsafari door de
woestijn maken en overnachten in tenten. Dan via de aloude zijde route door een spectaculair landschap
naar Petra de rode stad.
In Israël gaan we via de kopermijnen van Salomo naar de berg Massada en Eingedi waar David zich
verborg en laten we ons drijven in de Dode zee. We bezoeken Jeruzalem met de bekende plaatsen.
Geef je op als belangstellende, zo lang er niets vaststaat, zijn er geen verplichtingen.
Vanuit de vergadering Leeuwarden heb ik twee maal een dergelijke reis georganiseerd en heb negen jaar als
reisleider gewerkt bij de NCRV kampeerreize.
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