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Ontmoetingsreis naar Israël en de Palestijnse gebieden 
Donderdag 12 april – zondag 22 april 2018 

 
 

Aanleiding 

In 2018 is het zeventig jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens het licht zag. Een andere gebeurtenis uit 1948 is het uitroepen van de huidige staat 

Israël. Deze beide gebeurtenissen kunnen symbool staan voor een zekere spanning tussen 

mensenrechten op papier en in de praktijk, tussen doordachte woorden en weerbarstige 

werkelijkheid. Een spanning die alles te maken heeft met de geschiedenis van volkeren, met 

cultuur en cultuurverschillen, met godsdienst, met machtsverhoudingen en -evenwichten 

binnen samenlevingen, met belangen op het gebied van (wereld) politiek, van economie, 

grondstoffen en water. Geen land, organisatie of individu ontkomt aan deze spanning. 

 

In Jeruzalem en omgeving, oftewel binnen de grenzen van de huidige staat Israël en in de 

Palestijnse gebieden ('Westbank' en 'Gazastrook'), leidt deze spanning al meer dan een eeuw 

tot aanzienlijke conflicten die verder strekken dan deze regio. Dit laatste komt o.a. voort uit 

de grote betekenis van Jeruzalem en omgeving voor Jodendom, Christendom en Islam. 

Jeruzalem en het land spreken voor aanhangers van deze godsdiensten vaak zeer tot de 

verbeelding wat niet alleen bepaalde interesse wekt voor de huidige conflicten, maar vaak 

ook emotionele en/of daadwerkelijke betrokkenheid veroorzaakt. De gemoederen kunnen 

soms hoog oplopen wanneer het over Israël en de Palestijnen gaat. En deze conflicten raken 

bovendien aan gelijksoortige conflicten tussen mensen, groepen of landen waar we zelf heel 

direct deel van uitmaken.  

 

De reis 

In april 2018 willen wij - Martin Koster en Janie van Middelkoop, Robert Reijns en Willem 

Jansen, in nauwe samenwerking met Meta Floor die deze reis organiseert - een 

ontmoetingsreis begeleiden naar Israël en de Palestijnse gebieden. Het reisgezelschap zal 

minimaal uit 20 en maximaal uit 30 personen bestaan.  

 

Opzet 

Deze reis is een volstrekt andere reis dan de gangbare (toeristische en studie-) reizen naar 

Israël / Palestina. Deze reis biedt een breed scala aan ontmoetingen die inzicht geven in 

de invloed van de huidige politieke context op het dagelijks leven van mensen. Reizigers 

ontmoeten vertegenwoordigers van Israëlische en Palestijnse organisaties die werken 

voor vrede en gerechtigheid: moslims, joden en christenen. Daarnaast staan 

kennismakingen met plaatselijke bewoners op het programma, om te ontdekken hoe zij 

de spanningen ervaren en daarmee omgaan. Uiteraard zal er ook ruim gelegenheid zijn 

om Jeruzalem en het landschap te verkennen.  

 

Doelgroep 

De reis wordt van harte aanbevolen aan belangstellenden die: 

- Zich graag laten informeren door zowel Israëliërs als door Palestijnen die zich inzetten 

voor recht en gerechtigheid;  

- Zich aangetrokken voelen tot, of actief betrokken zijn bij religie (en daarmee 

samenhangende dialogen, dilemma’s), politiek en cultuur;  
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-  Openstaan voor elkaars overtuigingen en vragen, hoe verschillend ook; deelnemers reizen 

met een luisterende houding en willen reflecteren op wat ze zien en horen;  

- Het Engels goed genoeg beheersen om de taal te verstaan en (voldoende) te spreken;   

- Goed ter been zijn, wandelingen kunnen maken, dus een goede lichamelijke conditie 

hebben.   

- Een paspoort bezitten dan na terugkomst nog zes maanden geldig is. 

 

Organisatie en begeleiding 

De organisatie wordt gedragen door de volgende medereizigers:  

 

Meta Floor organiseert en begeleidt regelmatig studie- en ontmoetingsreizen naar Israël / 

Palestina. Zij studeerde Religiewetenschappen en werkte van 2007 – 2012 namens Kerk in 

Actie bij Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Oost-

Jeruzalem. Momenteel is zij voorzitter van Vrienden Tent of Nations en nauw betrokken op 

SIVMO, het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties. 

 

Martin Koster en Janie van Middelkoop (m.koster@kpnplanet.nl ) woonden in 1987-1988 

een jaar in Gallilea, Nes Ammim. Vanuit een christelijke achtergrond voelen zij zich sterk 

verbonden met joodse tradities en geschiedenis en maakten kennis met zowel Joodse als 

Arabische inwoners van het land. Vriendschappen ontstonden waardoor geschiedenis, 

cultuur, religie en lot van zowel joden als Arabieren tastbaar dichtbij zijn gekomen en de 

vraag oproepen hoe wij betrokken zijn en bij kunnen dragen aan vrede. Martin Koster is 

predikant (PKN) in Den Haag (wijkgemeente Zuidwest) en is docent bij de TVG (Theologie 

Voor Geïnteresseerden). Janie van Middelkoop is geestelijk verzorger in Rijswijk 

(verpleeghuis Westhoff). 

 

Robert Reijns (robert-reijns@hotmail.com) is opgeleid tot cultureel antropoloog en docent 

maatschappijwetenschappen. Daarnaast is hij journalist. Vanuit die achtergronden werkt 

Robert bij het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Haagse Schilderswijk en schrijft hij 

voor media over ontwikkelingen op cultureel en religieus gebied, onder andere als 

eindredacteur bij maandblad Kerk in Den Haag.  

 

Willem Jansen (willem.jansen@iofc.nl) houdt zich al jaren bezig met de interreligieuze 

dialoog en mensenrechten. Die belangstelling is ontstaan tijdens verschillende reizen naar 

Israël en de Palestijnse gebieden. Met name de contacten met Christelijke Palestijnen 

inspireerden hem in zijn werk en leven. Hij heeft zich verdiept in de Islam en de Arabische 

taal. Willem werkt voor de internationale organisatie Initiatives of Change en hij is 

studentenpredikant in Den Haag. 

 

Kosten 

De hoogte van de reiskosten hangt samen de boekingswijze.  

De reis bedraagt € 1.595,- voor deelnemers die de organisatie van de vlucht (retourvlucht 

Amsterdam-Tel Aviv) en transfer (naar het hotel en terug) uit handen willen geven.  

De reist bedraagt € 1245,- voor deelnemers die liever zelf tickets en transfer regelen.  

 

Inbegrepen bij bovengenoemde bedragen zijn:   

- Voorbereidingsbijeenkomst en informatiemap 

- Nederlandstalige begeleiding 
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- Hotelovernachtingen (halfpension, tweepersoonskamers; éénpersoonskamertoeslag € 

350) 

- Bustochten 

- Entreegelden 

- Donaties voor sprekers en gastorganisaties 

 

Niet inbegrepen bij bovengenoemde bedragen zijn:  

- Lunches (drie keer gezamenlijk, zie reisprogramma) 

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Persoonlijke uitgaven 

  

 

Voorbereiding en opgave 

Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden voor de informatiedag op zaterdag 23 

september tussen 14:30-16:30 uur, aan de Amaliastraat 10 in Den Haag (pand van Initiatives 

of Change). Aanmelden kan via één van de reisbegeleiders (zie boven).  

 

Na de informatiedag kan men zich opgeven, uiterlijk tot 1 november 2017, via een 

opgaveformulier, te verkrijgen bij: Martin Koster, m.koster@kpnplanet.nl. Wie zich opgeeft, 

hoort zo spoedig mogelijk na 1 november of aan deze reis deelgenomen kan worden (er is 

een maximum van 30 deelnemers). Zodra uw deelname bevestigd wordt, kunt u uw opgave 

definitief maken door overmaking van € 400,- via het bankrekeningnummer dat u t.z.t van 

ons ontvangt. Dit bedrag dient vòòr 15 november naar de betreffende bankrekening te zijn 

overgemaakt. Het restant, € 1.195,- of € 845,- euro (voor wie zelf zorgdraagt voor de eigen 

vliegreis) dient uiterlijk op 28 januari 2018 bijgeschreven te zijn op dezelfde bankrekening. 

 

Op vrijdag 2 februari 2018 tussen 18-21 uur is er een voorbereidingsbijeenkomst, opnieuw 

aan de Amaliastraat 10 in Den Haag.   

 

 

 

 

mailto:m.koster@kpnplanet.nl
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REISPROGRAMMA 
 

Ontmoetingsreis naar Israël & Palestina 

Donderdag 12 april 2018 – Zondag 22 april 2018 

 

 

De ontmoetingsreis staat nadrukkelijk in een groter verband: 

 

1. Het jaar 2018 is een gedenkjaar: 70 jaar Verklaring Mensenrechten en 70 jaar staat Israël 

en Nakba (de ontheemding van honderdduizenden Arabieren uit Palestina) 

 

2. Dit jaar, 2017, is het 100 jaar geleden dat de Balfour-verklaring het licht zag. Het is een 

document van slechts enkele zinnen waarmee Groot-Brittannië zich beloofde in te zetten 

voor een Joods nationaal tehuis in Palestina. Die verklaring heeft, vanaf het einde van de 

Eerste Wereldoorlog, een gecompliceerd Midden-Oosten nog gecompliceerder gemaakt.  

 

3. De ontmoetingen met plaatselijke bewoners - Joden en Arabieren / Palestijnen (voertaal: 

Engels) - staan niet los van onze eigen leefwereld en kunnen ons zowel de ogen openen voor 

spanningen dáár als voor (ongezien) onrecht op andere plekken van de wereld, met name 

onrecht waar we zelf een rol in spelen. 

 

4. Er wordt enige voorbereiding gevraagd zodat we al min of meer een idee hebben wie we 

gaan ontmoeten en welke problemen en spanningen zij het hoofd moeten bieden. Ook zal er 

een ontmoeting worden georganiseerd na afloop van de reis om de opgedane indrukken ook 

later met elkaar te delen. 

 

5. Er is de mogelijkheid om Arabisch en of Hebreeuws te leren zodat tenminste het 

Arabische en Hebreeuwse schrift te ontcijferen zijn.  

 

6. We kunnen de mogelijkheid onderzoeken of voor wie wil er nog een verlenging van het 

verblijf geregeld kan worden om zich in te zetten voor een project ter plaatse. 

 

 

 

Programma Ontmoetingsreis Israël Palestina, 12 – 22 april 2018 
 

Donderdag 12 april 2018 - heenreis naar Haifa, Galilea 

11.25 uur Vlucht Schiphol –Tel Aviv  

17.00 uur aankomst Tel Aviv 

18.00 uur busreis van Tel Aviv naar Haifa 

20.00 uur diner in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

 

Overnachting in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

 

Vrijdag 13 april 2018 – Galilea 

10:00 uur  ontmoeting met aartsbisschop Elias Chacour in Bilin  

11.30 uur vertrek naar Nes Ammim  
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12.30 uur lunch in Nes Ammim 

13.30 uur rondleiding in Nes Ammim en ontmoeting met de dialoogcoördinator 

15.30 uur Wandeling naar kibbutz Beth Lochamé HaGeta’ot  

16.00 uur        Ontmoeting met bewoners / Tania Ronen.  

19.00 uur  Diner in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

 

Overnachting in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

 

Zaterdag 14 april 2018 – Galilea 

 

8.30 uur bezoek aan de Bahaituin van Haifa (wereldcentrum van de Bahai)  

9.30 uur  ontmoeting met Jafar Farah van Mossawa, een organisatie die werkt voor 

gelijke rechten van Arabische burgers in Israël, www.mossawacenter.org 

12.00 uur  lunch in Ein Hod, een Arabisch dorpje uit 1948 

15.00 uur ontmoeting met Trees Kosterman & Ali Zbeidat in Sakhnin  

19.00 uur  diner in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

20.00 uur  delen ervaringen  

 

Overnachting in Stella Maris Guesthouse in Haifa 

 

 

Zondag 15 april 2018 – Galilea  

8.30 uur  vertrek naar Nazareth 

10.00 uur  Palestijnse kerkdienst in de Aankondigingskerk Nazareth, 

www.basilicanazareth.org  

12.00 uur pickniklunch op de Berg van de Zaligspreking  

13.00 uur  wandeling omlaag naar het Meer van Galilea, interreligieus meditatief moment, 

stiltewandeling 

15.30 uur vertrek naar Bethlehem, busreis door de Jordaanvallei 

19.00 uur  diner in hotel of bij gastgezinnen  

 

Overnachting in Bethlehem Hotel of bij gastgezinnen in Bethlehem (optioneel) 

 

Maandag 16 april 2018 – Bethlehem 

6.00 uur  bezoek aan checkpoint onder begeleiding van EAPPI www.eappi.org 

(facultatief) 

8.30 uur bezoek aan het Sumud-house van het Arab Educational Institute, 

www.aeicenter.org, met aansluitend bezoek aan winkel van Claire Anastas 

11.00 uur  bezoek aan vluchtelingenkamp Aida, ontmoeting Salaj Ajarma van Lajee 

Cultural Center, 

  www.lajee.org 

13.00 uur  lunch & vrije tijd in centrum Bethlehem (optie: bezichtigen Geboortekerk, 

wandeling Souq) 

16.00 uur  ontmoeting met Palestijns christelijke theoloog Munther Isaac, 

www.kairospalestine.ps  

18.00 uur delen ervaringen 

19.00 uur  diner in hotel of bij gastgezinnen  

 

http://www.mossawacenter.org/%20/%20_blank
http://www.basilicanazareth.org/
http://www.eappi.org/
http://www.aeicenter.org/
http://www.lajee.org/%20/%20_blank
http://www.kairospalestine.ps/%20/%20_blank
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Overnachting in Bethlehem Hotel of bij gastgezinnen in Bethlehem (optioneel) 

 

Dinsdag 17 april 2018 - Hebron & Um il Kher & At Tuwani  

9.00 uur  bezoek aan het oude centrum van Hebron, met de Ibrahim moskee & grot van 

Machpela, ontmoeting met Christian Peace Makers Team, www.cpt.org, lunch 

14.00 uur  bezoek aan At Tuwani, ontmoeting met mensen uit het dorp en vrijwilligers van 

Operation Dove 

15.30 uur bezoek aan Susya, een dorpje dat bedreigd wordt met ontruiming 

19.00 uur  diner in hotel of bij gastgezinnen  

 

Overnachting in Bethlehem Hotel of bij gastgezinnen in Bethlehem (optioneel) 

 

 

Woensdag 18 april 2018 – Tent of Nations Bethlehem 

9.00 uur  bezoek aan Tent of Nations, een educatieve boerderij bij Bethlehem. 

Ontmoeting met Daoud en Daher Nassar, rondleiding, vrijwilligerswerk op het 

land en een traditionele Palestijnse lunch, www.tentofnations.nl 

14.30 uur Workshop Contextueel Bijbellezen 

18.00 uur delen ervaringen 

19.00 uur  diner in hotel of bij gastgezinnen  

 

Overnachting in Bethlehem Hotel of bij gastgezinnen in Bethlehem (optioneel)  

 

 

Donderdag 19 april 2018 – Jeruzalem  

8.00 uur vertrek naar Jeruzalem 

10.00 uur  ontmoeting bij Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse 

bevrijdingstheologie, aansluitend communieviering en lunch, www.sabeel.org  

14.30 uur vrije tijd in Oude Stad van Jeruzalem (opties: Grafkerk, Klaagmuur, souq) 

19.00 uur  diner in hotel Jeruzalem  

20.00 uur ontmoeting Yehuda Shaul, oprichter en directeur Breaking the Silence, een 

organisatie voor oud-militairen van het Israëlische leger, 

www.breakingthesilence.org.il 

 

Overnachting in Oost-Jeruzalem, Hotel Holy Land East  

 

 

Vrijdag 20 april 2018 – Jeruzalem  

09.00 uur vrije tijd  

11.30 uur deelname wake Women in Black, geweldloos verzet door Joods-Israëlische 

vrouwen 

16.00 uur  ontmoeting rabbijn Arik Ascherman, Rabbis for Human Rights, www.rhr.org.il  

17.00 uur  shabbatsviering bij synagoge Kol Haneshema, www.kolhaneshama.org.il  

19.00 uur  diner in hotel of bij joodse gastgezinnen/studenten met shabbatritueel/-maaltijd 

 

Overnachting in Oost-Jeruzalem, Hotel Holy Land East 

 

http://www.cpt.org/%20/%20_blank
http://www.tentofnations.nl/
http://www.sabeel.org/
http://www.breakingthesilence.org.il/
http://www.rhr.org.il/
http://www.kolhaneshama.org.il/


 7 

 

Zaterdag 21 april 2018 – woestijnwandeling Wadi Qelt / meewerken met Ta’ayush 

6.00 uur  optioneel, naar keuze (we maken de keuze als groep, niet als individu): 

- woestijnwandeling in Wadi Qelt, tussen Jeruzalem en Jericho  

- dag meewerken met Ta’ayush, een Joods-Israëlische groep die Palestijnse 

schaapherders begeleidt in het zuiden van de Westbank 

- vrije dag in Jeruzalem 

16.00 uur  eindevaluatie en gezamenlijke bespreking over ´hoe verder´ in Nederland 

19.00 uur  diner in hotel 

 

Overnachting in Oost-Jeruzalem, Hotel Holy Land East 

 

Zondag 22 april 2018 – terugreis naar Nederland  

ochtend vrije tijd (mogelijkheden: kerkdienst, Oude Stad, Tempelberg, Yad Vashem 

12.00 uur vertrek naar Ben Gurion Airport 

16.10 uur vlucht Tel Aviv – Amsterdam (aankomst Amsterdam 20.25 uur) 


