
 
GEMEENTEREIS ISRAËL HERVORMDE GEMEENTE HERWIJNEN  
 
Beste, 
 
Een aantal gemeenteleden heeft het initiatief genomen een gemeentereis naar Israël te gaan maken. 
Zij kunnen zich voorstellen dat meer mensen interesse hebben om mee te gaan. Via deze brief willen 
we u daarom graag op hoofdlijnen over de reis informeren. 
 

 De reis is van woensdag 12 april tot en met zaterdag 22 april 2023. 
 De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Israël Idoed Reizen in Doetinchem. 
 Er kunnen maximaal 40 personen mee, de minimumleeftijd is 16 jaar. 
 We vertrekken vanaf Schiphol en vliegen op Ben Gurion (Tel Aviv). 
 We overnachten (tien keer) in vier verschillende hotels; alle overnachtingen zijn inclusief 

ontbijt en diner. 
 Het is een redelijk vol en intensief programma, met bezoeken aan tal van steden, dorpen, 

bezienswaardigheden et cetera, die veelal een link hebben met de Bijbel en de geschiedenis 
van het Joodse volk en van Israël. 

 We worden de gehele reis begeleid door een Nederlandstalige gids. 
 We reizen steeds in een comfortabele touringcar. 
 Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over de reis, maar we houden het nu even op de 

hoofdlijnen. Uiteraard vertellen we nog wel iets over de kosten: 
 
De kosten van de reis zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers. We gaan uit van een bedrag 
tussen ruim 2.200 en 2.500 euro per persoon. Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van 900 
euro.  
Daar komen nog wel wat kosten bij, zoals de heen- en terugreis naar Schiphol, fooi voor chauffeur en 
gids (ongeveer 5 euro p.p.p.d.), drankjes bij het diner en dergelijke, administratiekosten et cetera. 
Het is moeilijk deze bijkomende kosten precies in te schatten. 
 
Bent u enthousiast geworden? Hebt u zin om mee te gaan? Wilt u zich gelijk al opgeven? Of hebt u 
misschien eerst nog vragen over de reis?  
Voor al die zaken kunt u terecht bij Hanny van der Meijden. Telefoon 06 – 2960 6203 (ook 
WhatsApp); email: hannyvandermeijden@kpnmail.nl 
Opgeven graag uiterlijk zaterdag 29 oktober. Bij het opgeven hanteren we de volgorde van 
aanmelden. 
 
De informatie verschijnt ook op de website van de kerk en in de kerkapp. 
 
Met groet, 
 
Govert en Marjan van Bezooijen 
Arno en Hanny van der Meijden 
Alex en Marleen Ruitenburg 


