Informatiemiddag

Zelf betalen of regelen

Op vrijdag 15 juni is er van 15.00 tot 17.00
uur een informatiemiddag in de H. Agathakerk, Breestraat 101, 1941 EG in Beverwijk.
De kerk is goed bereikbaar met de auto of
het openbaar vervoer. Aanmelding is niet
nodig, maar mag wel.

• Reis- en/of annuleringsverzekering
• Reis van uw woonplaats naar de luchthaven v.v.
• Sound & light show King David
• Consumpties en overige uitgaven van
persoonlijke aard
• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen
in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven,
behoudt VNB zich het recht voor deze
door te berekenen aan de pelgrim)
• Uitgebreide informatie over deze reis
en de boekingsvoorwaarden vindt u op
www.vnb.nl o.v.v. reisnummer IS1822

Prijs reisnummer IS1822
Pelgrim
€ 1689,00
Toeslag eenpersoonskamer € 392,00
Voor de reis zijn maximaal 57 plaatsen
beschikbaar. Inschrijven kan tot 10 oktober
2018.

Bij de reis inbegrepen
• Retourvlucht incl. luchthavenbelasting,
veiligheidstoeslagen en één stuk ruimbagage per persoon
• Zeven overnachtingen in meerdere
driesterrenaccommodaties op basis van
een tweepersoonskamer en volpension
• Vervoer ter plaatse per luxe touringcar
• Nederlandstalige pastorale en cultuurhistorische begeleiding gedurende de
gehele reis
• Excursies, entreegelden en fooien zoals
vermeld in het programma
• Toeristenbelasting en bijdrage
Calamiteitenfonds
• Startbijeenkomst op vrijdag 9 november
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13 tot en met 20 november 2018

8-daagse
bedevaart HEILIG LAND
Bisdom Haarlem-Amsterdam reist mee:
Samen beleven we het Heilig Land

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Samen beleven we het Heilig Land
Samen op reis in het ‘Land dat
Ik u wijs...’
Het Heilig Land: het land van de Bijbel, het
land van Jezus.Treedt samen met ons in de
voetsporen van Jezus… We bezoeken
onder andere diverse locaties rond het
Meer van Galilea en de plaats bij de rivier
de Jordaan, waar Jezus is gedoopt.
Vier samen met ons in de openlucht op de
Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via
Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde
voorafgaand aan zijn kruisiging. Beleef,

ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in
dit fascinerende land Israël, dat wij kennen
uit vele Bijbelverhalen. Ga je mee?

Deelnemen
Aan deze reis kunnen pelgrims deelnemen
die meer dan één uur zelfstandig kunnen
lopen in een normaal tempo, die zelfstandig
een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel. Het paspoort moet na thuiskomst
nog minstens zes maanden geldig zijn.

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring
in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief:
als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht
staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit
te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op
www.vnb.nl

Wat kun je verwachten?

Reisleiding

Tijdens onze reis laten wij ons inspireren
op plekken die wij kennen uit de Bijbel en
treden we in de voetsporen van Jezus. We
zoeken de stilte van de woestijn en varen
over het Meer van Galilea. We bezoeken
Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en
Jeruzalem. Verder bezoeken we de unieke
locaties Massada en Qumran en gaan we
drijven op de Dode Zee.

Heb jij vragen? Neem contact op met een
van de reisleiders van de reis:

Op drie momenten zijn we samen met
honderden Nederlanders tijdens de Nederlandse dagen: een eucharistie in de
openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen, een Mariavespers in de Basiliek van de
Aankondiging in Nazareth, en een eucharistieviering in Bethlehem.

Eugène Jongerden
T. 06 51265724
E. ejongerden68@hotmail.com
Eric van Teijlingen
T. 06 13716464
E. pastoor.van.teijlingen@gmail.com
Dea Broersen
T. 06 25021417
E. dea.broersen@gmail.com
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