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Na aankomst op Ben Gurion Airport in Tel 
Aviv reizen we per busje naar Mitzpe Ra-
mon. Van daar lopen we naar Eilat. De da-
gelijkse wandeling is tussen de vijftien en 
twintig kilometer. De omgeving is berg-
achtig. We zullen dus moeten klimmen, 
maar lopen ook door droge rivierbeddin-
gen. We overnachten in iglotentjes, die 
voor ons worden opgezet. Zo trekken we 
van pleisterplaats naar pleisterplaats, 
met alleen een handzame rugzak.

Dagprogramma
Het dagprogramma ziet er als volgt 
uit: we staan om 05.30 uur op en 
vertrekken om 06.15 uur voor onze 
trektocht. Elke dag ervaren we 
de stilte van de woestijn. 
Tussen 14.00 en 15.00 
uur arriveren we op de 
volgende etappeplaats. 
Onze bagage is dan ook 
inmiddels daarheen 
vervoerd. We hebben 
tijd om uit te rusten en 

zullen dan de middag invullen met korte 
Bijbelstudies en levenslessen. Ds. Oscar 
Lohuis, auteur van o.a. het boek Geze-
gend door Israël, gaat met ons mee en is 
verantwoordelijk voor het geestelijke ge-
deelte van de woestijnreis.

Elia
In de Bijbelstudies kijken we naar het 
leven van Elia. Hij verbleef soms ook in 
de woestijn en heeft daar de meest bij-
zondere ontmoetingen met God gehad. 

Door alles heen leerde hij in afhan-
kelijkheid van God te leven. Voor 
ondernemers is dat een les die be-
langrijk blijft, zowel in tijden van 
succes als in tijden van beproeving. 

De stilte van de woestijn kan 
ons helpen weer terug te 

keren naar deze wandel 
met God.

Deze unieke woestijnreis zal plaatsvinden 
van 25 t/m 31 januari 2023. 

Locatie: Negevwoestijn in Israël.

Ds. Oscar Lohuis



Praktische leiding
De praktische leiding is in handen van 
Aviel Schneider van Israel Today. Samen 
met een ervaren woestijngids gaat hij met 
ons mee. We hebben één satelliettelefoon 
bij ons waarmee we in noodgevallen door 
het thuisfront gebeld kunnen worden. 
Daarnaast heeft u gelegenheid twee keer 
naar huis te bellen met uw eigen tele-
foon. Aviel kent twee heuveltoppen waar 
normaal gesproken netwerkbereik is.

Weer
In de avond genieten we elke dag van een 
geheel verzorgde maaltijd met een goed 
glas wijn. Volgens ingewijden ben je dan 
ook goed moe en duiken we vroeg onder 

de wol. De nachten zijn koud maar over-
dag zal het tussen de 15 en 25 graden 
zijn. Dat laatste is uiteraard geen garan-
tie. Ook in de woestijn kan het regenen, 
maar in dat geval hebben we een conti-
nue satellietverbinding met de telefoon 
en weten we waar we kunnen lopen in 
verband met overstromingen. 

Woestijnleven
We lopen van Mitzpe Ramon in de Negev- 
woestijn naar Eilat. Op sjabbat hebben 
we een rustdag in de woestijn. Je hebt 
dan tijd om zelf op een rustige plek het 
woestijnleven te ervaren. Ook zullen we 
met elkaar nadenken over Israël, de God 
van Israël, de toekomst en de komst van 
het Koninkrijk.

Jeeps
De afstand van Mitzpe Ramon naar Eilat 
is te lang om in vier wandeldagen (don-
derdag, vrijdag, zondag en maandag)  te 
doen, daarom zullen we ook afstanden 
met jeeps of een busje overbruggen. On-
derweg is er geen douchegelegenheid. 
Ook zul je zelf af en toe een eigen plekje 
voor een sanitaire stop mogen uitzoeken. 
De terugvlucht is vanaf Ben Gurion Air-
port in Tel Aviv.



Verblijf verlengen
Tijdens deze woestijntocht leer je natuurlijk maar een klein ge-
deelte van Israël kennen. Het is echter wel een gebied dat de ge-
wone vakantieganger nooit op deze wijze zal ervaren. Het is ook 
mogelijk langer te blijven en aan je verblijf bijvoorbeeld nog een 
paar dagen Jeruzalem en Galilea toe te voegen.

Reli Reizen
Deze verlenging is goed te regelen via ons reisbureau, Reli Rei-
zen in Amsterdam, die ook onze vliegtickets regelt. Reli Wajnberg 
kan je helpen met accommodatie en eventuele autohuur. Wensen 
m.b.t. een verlenging kun je kenbaar maken op het aanmeldings-
formulier. Wij zorgen er vervolgens voor dat Reli Reizen contact 
met je opneemt. Zodra de vluchttijden bekend zijn, zullen we je 
deze laten weten.  

Aanmelden
Aanmelden voor de woestijnreis kan via de volgende 
link: cvi.nl/reizen/woestijnreis 

Contactpersonen
 Christian Hagoort
 chris@hagoortbouw.nl | 06-53 58 45 93

 Roger van Oordt
 rvanoordt@ipc-nijkerk.nl | 06-27 04 63 85

Kosten
De kosten voor deze woestijnreis zijn € 2.200 p.p., in-
clusief vluchten en landarrangement. De reis- en annu-
leringsverzekering zijn niet inbegrepen.

cvi.nl/businessclub


