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JNF Experience in Israël
Boker Tov! Jeruzalem. Onze stad van Goud. Vandaag komt het
verleden, het heden en de toekomst samen.
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Yad Vashem is het officiële monument van
Israël ter nagedachtenis van de Joodse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
en hen die hun leven hebben gewaagd.
‘Yad Vashem’ komt voor in Jesaja 56:5: …
ik geef hun in Mijn huis en binnen Mijn
muren een Gedenkteken en een Naam …

Mount Herzl
Mount Herzl is de nationale begraafplaats
van Israël, gelegen aan de westkant van

Hatseva

Sapir Park

•Yad Vashem
•Mount Herzl
•Mahne Yehuda Market

Theodor Herzl

Jeruzalem, is vernoemd naar Theodor
Herzl, de grondlegger van het Zionisme.
Op deze begraafplaats (200 m. van Yad
Vashem) liggen bekende Joodse leiders,
zoals Theodor Herzl, Simon Peres, Yitzhak
Rabin en zijn echtgenote Lea, Golda Meir

en vele anderen. Ook zijn hier graven van
soldaten die bij ongelukken of aanslagen
zijn omgekomen, slachtoffers van terreur
en er zijn symbolische monumenten van
pioniers die op zee zijn overleden op weg
naar Israël toe. Op Mount Herzl eindigt
de Jom Hashoa, de herinneringsdag aan
de Tweede Wereldoorlog en begint Jom
Ha’atsmaoeth, de onafhankelijkheidsdag
van Israël met een ceremonie in bijzijn van
de voorzitter van de Knesset.

Mahne Yehuda Market
Misschien wel de leukste foodie proof
markt van Israël is de Machne Yehuda
markt in Jeruzalem. Het is één van de
oudste markten van de stad die de
afgelopen jaren een enorme metamorfose
heeft ondergaan. Naast de traditionele
food verkopers die er al decennia hun
waar verkopen, zitten er ook allerlei leuke
hotspots.

En dan valt de shabbat…
wij wensen jullie een shabbat shalom.
Vivian

Joanne

Leontine

‘Wat voor mij Jeruzalem zo bijzonder
maakt (behalve dat ik er de allerleukste
studiejaren heb beleefd), is het moment op
vrijdagmiddag dat de shabbat haar intrede
doet: de winkels gaan dicht, mensen lopen
naar huis met volle boodschappentassen,
nog snel opruimen en wat koken, en dan,
om een uur of 3, daalt de rust neer over
de stad. Die rust, die stilte die dan over de
stad komt, is echt uniek.’

‘Shabbat is voor mij een rustmoment in
de week, een dag die er anders uitziet
dan de andere dagen van de week. Op
vrijdagmiddag valt er een soort serene rust
over het land, steeds weer een bijzondere
ervaring op mee te mogen maken.’

‘Ik woon in Jeruzalem waar de Shabbat met
een sirene wordt aangekondigd.
Vanaf dat moment wikkelt de stad zich in
een stilte en rust die nergens anders te
vinden is.
Een uur daarna haasten veel mensen zich
dan naar de synagoge voor de avond
dienst en daarna vullen de straten zich met
heerlijke geuren van de Shabbat maaltijd.
Dat is Shabbat voor mij, een unieke dag in
de week waar alles anders is en je stil staat
zoals Jerusalem stil staat.’

Barbara
‘Voor mij betekent shabbat een rustpunt,
waarin ik de week overdenk, me voorbereid
op een nieuwe week en met familie en
vrienden afspreek.’
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Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis

We overnachten in:
Prima Royal Jerusalem
Mendele Mocher Sfarim Street 3
Jeruzalem
Tel. 00-972-2-5607111

