
 

  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
Meenemen  
 

● Wandelschoenen, goed en stevig – Er wordt heel veel gelopen en vaak op oneffen terrein. 
● Verrekijker (optioneel). 
● Opblaaskussentje en vuilniszak om op te zitten - We zullen regelmatig in de vrije natuur 

neerstrijken. 
● Paraplu, tegen de zon/regen. 
● Bijbel, in een formaat die je mee kan nemen. 
● Notitieboek, harde kaft. 
● Pen(nen). 
● Handboek (ontvangen in mail na voorbereidingsdag). 
● Zangblad (ontvangen in mail na voorbereidingsdag) 
● Rugzak 
● Waterfles. 
● Zonnebril 
● Zonnebrandcrème met hoge factor - Jeruzalem ligt hoog met hoog risico op verbranding. 
● Hoofdbedekking, tegen de zon. 
● Kipa (keppel) voor de mannen - Kan ook in Israël worden aangeschaft. 
● Omslagdoek voor de dames, om schouders mee te kunnen bedekken. 
● Warme kleding, voor de koudere avonden. 
● Vest/trui, voor avonden in Jeruzalem. 
● Medicijnen (indien van toepassing). 
● Geneesmiddelen paspoort, te halen bij huisarts of apotheek (indien van toepassing). 
● Foto- of filmcamera. 
● Betaalpas(sen), vergeet deze niet op ‘wereldwijd’ te zetten. 
● Paspoort - Belangrijk: op de dag van vertrek uit Israël moet het minimaal nog 6 

maanden geldig zijn. Er is ook legitimatieplicht in Israël dus het is handig en kopie van je 
paspoort altijd bij je te hebben. 

● Contant geld (shekels) - Er worden geen buitenlandse valuta geaccepteerd. (Lees hier 
meer over onder het kopje ‘geld wisselen’.) 

● Gegevens zorgverzekering. 
● Gegevens reisverzekering. 
● Contactgegevens van reisleiding thuis achter laten voor noodgeval. 
● Papieren zakdoekjes voor de dames - Niet alle toiletten zijn altijd voorzien van toiletpapier. 
● Zwemkleding. 
● Badhanddoek. 
● Anti-muggen middelen (DEET). 
● Waterschoenen. 
● (Blaren)pleisters. 
● Zaklamp. 
● Wekker. 

 
 

 



 

 
Niet meenemen  
 

● Planten of bloembollen, deze mogen niet worden ingevoerd. 
● Geleende apparaten. 
● Zaken waarvan niet bekend is wat het is, noch verpakte geschenken van derden. 
● Neem op de luchthaven niets aan of mee van anderen. 

 
Handbagage 
 

● Géén scherpe voorwerpen. 
 

● Vloeistoffen mogen enkel mee in verpakkingen van maximaal 100 ml. De verpakte 
vloeistoffen en gels moeten bij elkaar worden vervoerd in één doorzichtig en hersluitbaar 
plastic zakje van maximaal één liter. Elk persoon reist met maximaal één plastic 
1-literzakje. 
 

● Medicijnen altijd in handbagage meenemen. Er bestaat altijd een risico dat een koffer niet 
of later aankomt. 

 
Doen en niet doen 
 

● De groep en het groepsproces spelen een grote rol tijdens de reis. Het is daarom 
belangrijk dat we steeds met elkaar aan de gezamenlijke onderdelen van het programma 
deelnemen en dat we zorg dragen voor elkaar. 

● Veel drinken is van groot belang vanwege de lage luchtvochtigheid. 
 

● Het is beter geen schepijs en/of open frisdranken te kopen – we zijn niet gewend aan de 
bacteriën in het land en krijgen sneller maag/darmstoornissen (bv. diarree). 

Drinkwater 
 

● Het is heel handig om een waterfles mee te nemen. Het water uit de kraan is in Israël 
doorgaans goed en veilig, hoewel het wel anders smaakt. Veel toeristen gebruiken 
uitsluitend flessenwater, maar dat is niet per se nodig. 

 
Programma in Jeruzalem 
 

● Gedurende de dagen in Jeruzalem doen we alles te voet. Meestal bezoeken wij ‘s 
ochtends een aantal plaatsen met uitleg en Bijbelstudie op locatie. 

 
Kledingvoorschriften 
 

● In Israël bevinden zich binnen een klein gebied mensen uit allerlei wereldreligies. Wij zijn 
ambassadeurs van Gods Koninkrijk en willen op geen enkel manier aanstoot geven door 
onze kleding. Korte broeken of rokken boven de knie en mouwloze shirts of bloesjes zijn 
op veel plekken voor zowel mannen als vrouwen niet toegestaan of kunnen als 
aanstootgevend worden beschouwd. Sterker nog, je mag niet eens naar binnen bij veel 
plaatsen die we gaan bezoeken. 

 
● Korte broeken tot onder de knie en shirts of bloesjes met een kleine mouw zijn goed. Als 

slot het verzoek richting de dames om s.v.p. er ook op te letten dat kleding niet te 
doorzichtig of dat het decolleté te laag is. 

 

 



 

● Gezien de temperatuur (maximaal 20 graden, minimaal 10 graden in Jeruzalem) in 
November zullen veel van jullie dagelijks een lange broek en trui/vest dragen. 

 
Valuta 
 

● De munteenheid in Israël is de 'nieuwe shekel' of 'shekel chadash', in Israël meestal 
kortweg 'shach' genoemd (Engels: New Israëli Shekels – NIS). Het meervoud van shekel is 
'shekalim'. Een shekel is onderverdeeld in 100 Ağorot (in het enkelvoud: ağora’). De koers 
van de shekel is grofweg 1:4. Eén shekel is rond 25 Eurocent. En 1 Euro = 4.2 NIS. 

 
● De shekel (of sikkel) is oorspronkelijk een gewicht aan goud of zilver en werd in Bijbelse 

tijden al als geld, maar ook als gewicht gebruikt. De shekel is in de meeste 
Bijbelvertalingen weergegeven als de 'sikkel'. Abraham gebruikte de sikkel al (Gen. 23:16). 

 
Geld wisselen 
 

● Geld wisselen in Nederland is mogelijk via de GWK. Geld pinnen met een bankpas is het 
voordeligste manier om contant op te nemen. De meeste winkels en restaurants 
accepteren creditcards en de creditcard wisselkoers is het meest voordelig voor grotere 
betalingen. De meeste plaatsen, evenals taxi’s, accepteren geen Euro’s of Dollars. 

 
Extra kosten 
 

● Reken qua extra kosten enkel op uitgaven die je zelf zal maken zoals bijvoorbeeld 
drankjes, ijsjes, snacks, souvenirs etc. Ook de lunches tijdens de reis zijn voor eigen 
rekening. Kosten voor het verdere reisprogramma zijn inbegrepen. We vragen jullie allen 
wel om 60 euro cash in te leggen zodat we een mooie fooi kunnen geven aan de 
buschauffeur, gids en hotelpersoneel.  

 
Taal 
 

● De officiële taal van Israël is Hebreeuws met daarnaast Engels en Arabisch. Velen spreken 
Engels, maar lang niet iedereen. Soms kan men met Duits of Frans terecht.  

 
 
Tijd 
 

● Het is in Israël doorgaans een uur later dan in Nederland. Israël heeft ook zomer- en 
wintertijd. De wisseling is praktisch gelijk met Nederland. 

 
 
Klimaat 
 

● November is over het algemeen een koelere maand. De temperaturen komen vaak niet 
boven de 20 graden overdag in Jeruzalem. Het kan daarnaast aan de kust en in Galilea wel 
wat warmer worden (max 25 graden). Neem voldoende warme kleding mee, voor het geval 
het weer niet zo mooi is als we hopen. 

 
 
Gebed 
 
Wij vragen jullie te bidden voor het volgende: 
 

 



 

● Dat elk van ons een diepe aanraking van God zal krijgen. 
 

● Dat de oren en ogen van onze harten werkelijk open zullen gaan en zullen verstaan wat 
God tot ieder van ons wil spreken. 
 

● Dat wij allemaal goed gezond zullen blijven. 
 

● Voor een veilige reis en dat er geen hindernissen zullen optreden. 
 

● Ook speciaal voor de reisleiders, dat wij duidelijk Gods leiding zullen ervaren.  
 

● En verder wat God op je hart legt. 
 

 


