
Met het Loofhuttenfeest in Israël?  
 
Bert van den Burg van de VEG Bennekom organiseert in oktober weer een Israëlreis. 
 
Een 11daagse verdiepingsreis voor deelnemers die zich meer willen verdiepen in Gods plan met 
Israël. Ook als u al eens in Israël bent geweest, is deze reis de moeite waard, omdat ieder jaar het 
programma wordt aangepast. De Nederlandssprekende gids brengt u op de hoogte van de historie 
van het land en de reisleider opent de Bijbel op de bekende Bijbelse plaatsen.  
Reisleider Bert van den Burg, lid van de VEG Bennekom, die al jaren regelmatig in Israël komt, wil het 
komende jaar weer een Loofhuttenreis naar Israël organiseren van 2 tot 12 oktober 2023. 
 
Aangezien de meeste VEG’en te klein zijn om een eigen gemeentereis te organiseren heeft hij het 
plan opgevat om dit Nederland breed aan te pakken. Het is mooi om dit met meer mensen uit 
Bennekom en omgeving en onze VEG’en samen te kunnen beleven.  
 
Deze boeiende Loofhutten rondreis begint in het noorden van het land, het Meer van Galilea, de 
Golan Hoogvlakte en de bronnen van de Jordaan. Via Samaria en Judea rijden we naar Jeruzalem met 
alle bijzondere bezienswaardigheden. Vieren het Loofhuttenfeest. En tot slot de Judea woestijn in en 
rijden langs Qumran, de Massada, de oase van Ein Gedi en proberen in de Dode Zee te drijven. 
Vervolgens door de Negev woestijn.   
 
Zo mogelijk bezoeken we tijdens de reis enkele projecten waar we via de WEDI (werkgroep dienst 
aan Israël) in onze VEG’en voor collecteren. 
 
Een reis aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de deelnemers.  
Deelnemersprijs Loofhuttenreis 11 dagen vanaf 20 deelnemers voor €2664,- 
Informatieavond op 10 maart 2023 in Bennekom.  
Aanmelden voor 1 juli 2023.  
 
Uitgebreide reisinformatie vindt u op de website 
https://www.israelidoedreizen.nl/reizen/evangelische-gemeentereis-bennekom/ 

  

Meer informatie kunt u aanvragen via email bij: 
e: bertvandenburg@gmail.com  
m: 0619697250 
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