
Diaconale werkvakantie  

Periode: 31 juli – 14 augustus 2019 



Kaart 
 
Midden-Oosten 



     Israël ca. 22.000 Km2              Nederland ca. 41.000 km2 
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Start in Bethlehem. Helpen op het land bij de Tent of Nations (4 nachten - basis accommodatie) . 
Daoud Nassar is een Palestijnse bedrijfskundige en landbouwer, Lutheraans vredesactivist en 

oprichter en directeur van het vredesproject "Tent of Nations " op de Westelijke Jordaanoever 
Zijn land is omringd door joodse kolonisten. 

Thema van verzet is: ”we refuse to be enemies”.  





Wat houdt dit (vredes) project in?  
 

• Iedere dag een aantal uren mee helpen op de boerderij (o.a. 
handmatig water geven aan nieuwe boompjes, ander werk dat op de 
boerderij gedaan moet worden). Dit gebeurt vooral 's morgens vroeg en 
eind van de middag /begin van de avond (wanneer het het minst heet is). 

• Daarnaast: ontmoetingen met Daoud & Daher Nassar, iedere avond 
kampvuur, Palestijnse maaltijden met prachtig uitzicht. Lange lunch breaks 
(13.00 - 16.00 uur). 

• onderlinge ontmoetingen en eventueel een extra workshop (met bijv. 
uitleg over de situatie van Palestijnse christenen en / of de politieke 
situatie.  

• Excursies (bijv. van 13.30 - 17.00, zodat er 's morgens en eind van de 
middag mee gewerkt kan worden, bijvoorbeeld: 

 
– één middag naar Bethlehem (Aida Camp / wandeling langs de 

scheidingsmuur / checkpoint 
– Hebron (wandeling door de souq en Shuhada street, bezoek aan 

moskee en de synagoge 
– ontmoeting met jongeren in Bethlehem van Arab Educational Institute 

 
• Programma onder voorbehoud van wijzigingen! 



Wat doen we in Israël?  
 
1. Meewerken in projecten en donaties aan goede doelen 
2. Ontmoetingen met andere culturen (Jodendom, christendom en moslims) 
3. Bezoeken van plaatsen die in de Bijbel voorkomen 
4. Ontspanning & vertier. Temperatuur rond de 30-35 graden (afhankelijk van 

de locatie, noorden is koeler dan het zuiden) 
 

• Aan het programma wordt nog gewerkt: 
– Planning op hoofdlijnen 
– Nadere uitwerking volgt zodra meer bekend is 
– Overnachtingen in Jeruzalem, Tiberias en tel Aviv ( goede questhouses / hostel)  
 

• Sponsoring goede doelen en deel van de reis. Ander deel reis moet door 
deelnemers zelf opgebracht worden mbv acties en eigen bijdrage.  

• Kosten mogen geen probleem zijn: dan even contact opnemen met Gerrit of 
Bertjan. Eigen bijdrage nu ingeschat op ongeveer €1000 pp.  

• Studie mag er niet onder lijden! We doen het samen!  
• Aanmelding voor 1 januari bij via an.vandermeulen@planet.nl. Je ontvangt dan een 

inschrijfformulier.  
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Geld inzamelen voor de reis via acties 
 

We bespreken begin januari hoe we eea samen gaan aanpakken in de diverse 
kerken. Op basis van ervaring van vorige jaren zijn voorwaarden gerealiseerd. 
Er is een draaiboek aanwezig.     



Yad Elie 
• Project in Jerusalem Forest waar zowel Joodse als 

Arabische tieners samenwerken in het 
onderhouden van dit bos en op school krijgen ze les 
over verzoening en samenwerken. 

• We gaan hier helpen met het planten van bomen.  

http://hetcis.nl/projecten-yad-elie/   
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 Jaffa-instituut helpt kansarme kinderen 

  

 Joodse en Arabische kinderen die met elkaar eten, spelen, 
muziek maken, kunstwerken creëren, op de computer 
werken, rondrennen, vechten en weer vriendschap sluiten.  

  

 Voordat het instituut bestond (1982) waren deze kinderen 
straatkinderen, de criminelen, prostitués, alcohol- en 
drugsverslaafden van de toekomst. 

  
We gaan onder andere helpen met  

voedselpakketten inpakken. 

Er is nog veel armoede in Israël!  

 



 
 

 

 Tsfat  

 Joodse gemeenschap, bergstadje in het noorden. We geven hulp aan 
minder bedeelden: bv klussen, verven, schoonmaken, opknappen etc. 
Kennismaking met het Jodendom.  

 

 



Ontmoetingen oa: 
 

   met Joden, christenen en moslims 

 

• Daoud  en Daher Nassar – Tent of Nations 

• Arabische jongeren - Aida camp Bethlehem  

• Claire & Clemence (wonen achter de scheidingsmuur) 

• Tass Saada in Jericho 

• Druzen in het noorden van Israël  

• Ethiopische joden ? 

• Gesprek met een overlevende Holocaust in Yad Vashem 

• ??  

 



Ontspanning & natuur oa:  

• Raften op de Jordaan (facultatief) 

• Jeeptour ( in overleg mogelijk als groep)  

• Wandelen in natuurreservaat de Dan, uitzicht Libanon 

• Zwemmen in de middellandse zee 

 



Donaties, oa: 
  
• Tsfat (hulp aan minder bedeelden) 
• Bomenproject Yad Elie ( kansarme kinderen) 
• Jaffa instituut voedselpakketten 
• Hineni: gaarkeuken in Jeruzalem   
• Haifa home (zorg en begeleiding van holocaust overlevenden) 
• Yad L ’Ami: crisisfonds (hulp  in oorlogssituaties, bv bij de grens 

met Gaza) 
• Terugkeer Ethiopische joden – opbouw van een  nieuw bestaan 
• Tass Saada, kinderkampen voor jongeren 
• Daoud Nassar, vredesproject.   

 
 



Jeruzalem 



Golan hoogvlakte 



-Meer van Tiberias - Galilea  



Na de reis heb je: 

• kennis gemaakt met het leven in het Midden –oosten en de 
verschillende culturen 

• een idee gekregen over het conflict in het MO 
• een bijdrage geleverd aan de complexe samenleving door de 

handen uit de mouwen te steken en te helpen  
• waardevolle bemoedigende ontmoetingen gehad 
• een beeld gekregen van het dagelijkse leven  
• een beeld gekregen bij de Bijbelse verhalen 
• actief genoten van de natuur en ………….. 
• plezier gemaakt, serieuze onderwerpen besproken en 

stilgestaan bij vragen die gaan over oorlog en vrede. 

 
 



•  Een heel unieke ervaring! 

• Vergeet je niet aan te melden en neem nog een aantal 
vrienden mee! Er is voldoende plaats! 

• Meer informatie over het programma in Israël 
an.vandermeulen@planet.nl /06 53720539 

• Volgende bijeenkomst: 10 januari in SIO.  

 

 

 

Tot slot 
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