
RD lezersreis naar Amerika

11-daagse reis D.V. van 23 september t/m 3 oktober 2020

In het spoor van de Pilgrim Fathers. 
Kennismaking met het politieke, 
militaire en financiële hart van de 
Verenigde Staten



In het spoor van de Pilgrim Fathers en in aanloop naar 
de presidentsverkiezingen organiseert het Reformato-
risch Dagblad een lezersreis naar de Verenigde Staten. 
Een afwisselende en interessante reis door het land dat 
wereldwijd in de belangstelling staat.

We staan stil bij vragen zoals welke koers het land volgt 
met zijn huidige president. Vragen als: Welke koers 
volgt het land met zijn huidige president? Hoe wordt 
het christen-zijn uitgedragen en hoe verhoudt het land 
zich als wereldmacht? Op deze reis maakt u kennis met 
het politieke, militaire en financiële hart van Amerika. 
Tegenover deze 24-uurs economie staat de Amish-ge-
meenschap, die zich juist tegen deze ontwikkeling keert. 
U gaat op de koffie bij  een Amish-familie en u maakt 
een rit in hun koetsjes.

Het thema van deze lezersreis luidt: In het spoor van de 
Pilgrim Fathers. Het waren voornamelijk Engelsen die 
o.a. om geloofsredenen naar de Nederlanden vluchtten 
en begin 17de eeuw naar Amerika. Hun calvinistische 
overtuigingen werden zo diep verankerd in de ziel van 
de Verenigde Staten, dat zij als de ‘founding fathers’ van 
het land gelden. Liefst zes presidenten stammen van de 
Pilgrim Fathers af: Taylor, Coolidge, Bush senior en Bush 
junior, Grant en Obama. 

De 11-daagse reis vangt aan in Boston en eindigt in 
Washington. U verblijft in goede viersterren hotels op 
basis van halfpension en zondag op basis van volpension. 

Gaat u ook mee met deze interessante reis waarbij het 
verleden en heden van Amerika centraal staat?

RD-reisleider: Wim Kranendonk, oud-hoofdredacteur 
Reformatorisch Dagblad

Wim Kranendonk



Dag 1 woensdag 
23 september 
Reisdag Amsterdam – 
Boston

Vandaag begint onze reis 
naar de Verenigde Staten. 
We ontmoeten elkaar op de 
luchthaven Schiphol. 
Per directe vlucht van KLM/
Delta Air Lines reizen we 
naar Boston. Na aankomst 
brengt de touringcar ons 
naar ons hotel in Kingston, 
voor diner en overnachting.

Pilgrim Hall Museum Replica Mayflower II

Dag 2 donderdag 24 september
Pilgrim Hall Museum – Mayflower II – New 
York

We beginnen de dag met een bezoek aan het 
Pilgrim Hall Museum. Al sinds 1824 is dit 
museum zonder onderbreking opengesteld 
voor het publiek. Daarmee is het museum 
het oudste van de Verenigde Staten. Onder 
leiding van een gids zien we de unieke collec-
tie van eigendommen van de Pilgrim Fathers, 
toen ze hier vanuit Leiden aankwamen. Hier-
na bezoeken we het schip Mayflower II. Het is 
een replica van het origineel van 1620 dat in 
Plymouth landde en werd in 1957 gebouwd 
in Engeland. In de loop van de middag reizen 
we door landelijke gebieden met mooie na-
tuur van Plymouth naar New York, waar we 
vroeg in de avond aankomen.



Dag 3 vrijdag 25 september New York

Vandaag maken we nader kennis met de metropool New 
York. Via Broadway rijdt de touringcar naar Ground 
Zero. Ooit stonden op deze plaats het WTC met zijn 
twee 110 verdiepingen tellende torens elk met een  
hoogte van 417 meter. Samen droegen zij de naam Twin  
Towers. Op 11 september 2001 boorden zich twee vlieg-
tuigen in de Twin Towers en veranderde de plaats tot 
een plek van diepe rouw. We bezoeken hier het 9/11  
Memorial-monument, het herdenkingsmonument voor 
de slachtoffers van de terroristische aanslagen, dat op 
11 september 2011 voor het publiek werd geopend.  
Alle namen van de bijna 3000 mensen die hier het leven 
lieten, staan in brons gegraveerd, rondom de twee  
waterbakken die het hart van het monument vormen.  
Met de lift gaan we naar het panoramadek van de Tower 
of Tower of Freedom (hoogte 541m) dat uitzicht biedt op 
Manhattan, Ellis Island met de Statue of Liberty, Bronx, 
Brooklyn en Harlem. Vanaf de Freedom Tower lopen we 
naar St. Paul’s Chapel & Trinity Church. Van hieruit ver-
richten de brandweermannen reddingswerkzaamheden. 
’s Middags een bezoek aan Wall Street. Daarna heeft u 
de keuze uit vrije tijd of fietsen in Central Park.

Het 9/11 Memorial  

Monument

St. Paul’s Chapel & Trinity 

Church

Uitzicht vanaf de Tower of Freedom Wall Street



Dag 4  zaterdag 26 september New York

Na ons ontbijt rijden we naar Battery Park, waar we aan 
boord gaan van de ferry. Over de Hudson River varen 
we naar Liberty Island voor een bezoek aan de Statue of 
Liberty.

Het Vrijheidsbeeld is een standbeeld in de New York 
Bay. Het staat symbool voor de vrijheid, één van de kern-
waarden van de Verenigde Staten, en geldt bovendien als 
een teken van verwelkoming van iedereen: terugkeren-
de Amerikanen, gasten en immigranten. Na een kort be-
zoek varen we naar Ellis Island, een eiland in de Haven 
van New York en New Jersey. Dit eiland diende als grens-
post voor aankomende nieuwe immigranten die zich in 
de Verenigde Staten wilden vestigen. Het bijbehorende 
museum geeft een indruk hoe de immigratieformalitei-
ten in die tijd verliepen. Aansluitend wandelen we naar 
het 9/11 Memorial dat gekenmerkt wordt door twee 
hoge wanden, die ca. 3 meter tegenover elkaar staan. 

De Hudson rivier

Ellis Island

Het vrijheidsbeeld in de New York Bay



Beide wanden sym-
boliseren een Twin 
Tower. De namen van 
de slachtoffers staan 
ook hierin gegra-
veerd. Door de wan-
den heen kijkt men 
uit op de Tower of 
Freedom op Manhat-
tan. ’s Middags varen 
we terug naar Man-
hattan. We maken 
een stadstour door 
o.a. de wijken Chi-
natown en Harlem. 
We besluiten de middag met een bezoek aan het Empire 
State Building. Vanaf het buitenplatform kunnen we 
genieten van de zonsondergang boven Manhattan.

Stadstour door Chinatown

Stadstour door de wijk 

Harlem

Het kerkgebouw van de 

Gereformeerde Gemeente 

in Franklin Lakes

Uitzicht vanaf de Empire State Building

Dag 5 zondag 27 september New York

Vandaag is het zondag en wonen we de kerkdiensten bij 
in Franklin Lakes waar ds. H. de Leeuw predikant is van 
de Netherlands Reformed Congregations (NRC). Deze 
dag is op basis van volpension.



Dag 6 maandag 28 september 

Philadelphia – Amish

We verlaten vandaag ons hotel in New York en reizen 
naar Philadelphia. In deze stad werd de Onafhankelijk-
heidsverklaring en de Grondwet opgesteld.  
Philadelphia is één van de oudste steden van Amerika en 
wordt ook wel de stad van de ‘broederlijke vriendschap’ 
genoemd. Na aankomst een bezoek aan Liberty Bell
en Independence Hall. Na aankomst volgt een bezoek 
aan de kamer waar de Constitution werd getekend op 
17 september 1787. Vanaf Indepence Hall lopen we naar 
het huis van Betsy Ross. Zij ontwierp de Amerikaanse 
vlag. In haar huis is hieraan een expositie gewijd. We 
reizen door naar Lancaster County voor de overnach-
ting. ’s Avonds dineren we in een Amishrestaurant.

Zo mogelijk ontmoeten we Brad Igou, de schrijver van 
het boek The Amish in their own words. Hij vertelt over zijn 
leven en waarom hij dit boek heeft geschreven. We over-

Liberty Bell

Het Betsy Ross House

Independence Hall

nachten in Lancaster.



Dag 7 dinsdag 29 september 
Een dag uit het leven van een Amish – Washington

Vandaag nemen we kijkje achter de schermen in het 
leven van de Amish.
In Lancaster County woont een gemeenschap van on-
geveer 30.000 Amish. Zij leven eenvoudig en staan ver 
van de wereld van de 24-uurs economie. Met een gids 
bezoekt u een Amish boerderij. 
Hier krijgt u een goed beeld van hoe de gemeenschap 
woont en hoe het voor hen is om zich te onthouden van 
de technologische vooruitgang. Vaak wonen ze naast 
een modern Amerikaans gezin, waar bijvoorbeeld Ipads 
heel normaal zijn. Het tweede deel van de tour is met 
de bus. Onderweg kunt u koetsen en Amish op een step 
tegenkomen. In Weaverstown worden we in de Amish 
Weavertown Church ontvangen door de voorganger die 
vertelt over het leven als kerkelijke gemeente. 
Dit bezoek wordt afgesloten met een rijtoer in koetsjes. 
Aan het einde van de middag reizen we door naar 
Washington DC.



Dag 8 woensdag 30 september  
Washington

De dag begint met een stadsrondrit per touringcar. 
Washington DC is een stad met vele gezichten. Voor de 
meeste mensen is het de hoofdstad van de wereld, de 
plaats waar president Trump resideert en het Congres 
bijeenkomt.
Tegelijkertijd is Washington een dorp voor wie er woont. 
We beginnen met een bezoek aan Arlington National 
Cemetery waar we naar het graf van president J.F. Ken-
nedy en van zijn vrouw en twee kinderen lopen. In het 
park bij de begraafplaats staat het Nederlands Carillon, 
dat geschonken is door koningin Juliana als blijvende 
dank voor wat de Amerikanen voor Nederland hebben 
betekend als bevrijders van bezet Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Na Arlington Cemetery te hebben 
bezocht, gaan we naar het Lincolnmonument. Hier staat 
het beroemde standbeeld van president Lincoln met 
op de treden de tekst van Martin Luther King ‘I have 
a dream’. Het monument is in één lijn verbonden met 
de Mall, het Witte Huis en het Capitool. Bij het Lincoln 

Het graf van J.F. Kennedy

Het Lincolnmonument

Het Witte Huis

Monument bezoeken we het Vietnam en Korea Memorial, de gedenkplaatsen 
waar de gevallen slachtoffers worden herdacht, die hun leven lieten voor hun 
land. Vanaf het Lincoln Monument wandelen we via de Mall met de Obelisk 
van Egypte naar 
het Witte Huis. 



’s Middags brengen we een bezoek aan Mount Vernon in 
de staat Virginia waar het woonhuis en de boerderij van 
de 1e president George Washington is gelegen.
Een prachtige route door boslandschap met zo nu en 
dan zicht op de Potamarivier. Een route dwars door 
kleine dorpjes met ‘stars and stripes’ op de veranda. Bij 
aankomst op het landgoed bezoeken we het woonhuis 
en krijgen we een beeld van hoe de 1e president van
Amerika leefde. De expositie alsook de film die wordt 
vertoond geeft een goed beeld uit die tijd en waar deze 
president voor stond. Het huis kijkt uit op de Potama-
rivier. We sluiten af met een bezoek aan de graftombe 
waar George Washington begraven ligt. Twee vlaggen 
staan aan weerszijden van het graf. Na dit bezoek keren 
we terug naar ons hotel in Washington DC waar ons een 
heerlijk diner wacht.

Het huis van president George Washington

President George 

Washington



Dag 9 donderdag 1 oktober  
Capitool & Library

– Standbeeld Martin Luther King – Bijbels Museum

We beginnen vandaag met een bezoek aan het Capitool, 
gelegen op Capitol Hill. Het Capitool staat symbool voor 
‘democratie’ en is het wetgevende hart van de staat 
Amerika. We krijgen een rondleiding door het Capitool 
en eindigen met een bezoek aan de Library, behorend bij 
het Capitool, wereldberoemd vanwege de schitterende
neo-classische stijl en zeer rijke boekencollectie. 
’s Middags bezoeken we het Washington Monument,  
het standbeeld dat op de 48e verjaardag van de speech  
‘I have a dream’ van Dr. Martin Luther King werd ont-
huld door president Barack Obama. ‘Uit de berg van 
wanhoop zullen we een steen van hoop kunnen hou-
wen’. Aan weerszijden van het negen meter hoge stand-
beeld symboliseren twee grote witte stenen de gespleten 
‘berg van wanhoop’. Later in de middag bezoeken we 
het Bijbels Museum. Op 17 november 2017 is het groot-
ste Bijbelse museum ter wereld in Washington geopend. 

De Bibliotheek in  

Het Capitool

Het bijbels Museum

Het Capitool



Op een vloeroppervlakte van ongeveer 40.000 vierkante 
meter zijn meer dan 40.000 items tentoongesteld. In 
de expositie zijn onder andere nog niet eerder geëxpo-
seerde papyrusfragmenten opgenomen van het Nieu-
we Testament. Ook zijn er Thora rollen te zien, die de 
Spaanse inquisitie hebben overleefd en die in de Tweede 
Wereldoorlog door Nazi’s in beslag zijn genomen. Na dit 
bezoek gaan we naar ons hotel waar we de reis met een 
afscheidsdiner afsluiten.

Aan een bezoek aan het Capitool gaat een aanvraagprocedure 
vooraf. Het doel van het bezoek en de namen van de deelnemers 
dienen vooraf te worden ingediend, waarna wel/niet toestem-
ming wordt verleend.

Dag 10 en 11  

vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober terugreis

Onze reis nadert zijn einde. De ochtend kan naar eigen 
inzicht besteed worden. Vroeg in de middag worden we 
naar de luchthaven van Washington DC gebracht, waar 
we inchecken voor onze vlucht naar Amsterdam. Daar 
hopen we de volgende morgen te arriveren. Een mooie 
indrukwekkende reis is voorbij... de herinnering leeft 
voort.

Het Washington Monument



Hotelinformatie:

Hampton Inn and Suites****  
Plymouth, Kingston,, 1 nacht
Het Hampton Inn and Suites Plymouth 
hotel is centraal gelegen tussen Boston 
en Cape Cod, in de buurt van winkels. De 
comfortabele kamers zijn ruim ingericht 
en beschikken over een zithoekje, bad/
douche, toilet, wifi, koffiezetapparaat, 
strijkijzer en strijkplank. Verder beschikt 
het hotel over een zwembad en een
fitnessruimte.

RIU Plaza NYC Times Square****  
New York, 4 nachten
Het RIU Plaza ligt in het hart van 
Manhattan, op slechts 400 meter van 
Times Square! Ook vele andere bekende 
attracties van New York en winkels lig-
gen op korte afstand van het hotel. De 
comfortabele modern ingerichte kamers 
beschikken over wifi, een douchecabine, 
toilet, telefoon, föhn en een waterkoker. 
Het hotel beschikt verder over een fit-
nessruimte.

Country Inn****  Lancaster, 1 nacht
The Country Inn of Lancaster beschikt 
over een eigen restaurant en een over-
dekt verwarmd zwembad. Elke kamer 
van The Country Inn of Lancaster be-
schikt over kabel-tv met HBO-kanalen. 
Ze zijn warm ingericht in een landelijke 
stijl, met houten meubels en textiel in
Amish-stijl. Sommige kamers hebben 
een balkon of een koelkast.



Fairfield Inn and Suites by Marriot**** 
Washington, 4 nachten
De kamers zijn voorzien van bad/douche, 
toilet, telefoon, föhn en koffiezetappa-
raat. Verder heeft het hotel een fitness-
ruimte.

Mocht tussentijds blijken dat er in een hotel 
niet voldoende kamers beschikbaar zijn, dan 
zal een gelijkwaardige accommodatie worden 
aangeboden.  

Praktische informatie

Vluchtschema KLM/Delta Air Lines - rechtstreekse vluchten
23 september 2020 Amsterdam – Boston 11.20 (aank. 13.24 uur) 
2 oktober 2020 Washington DC – Amsterdam 17.45 uur 07.20 uur*
*Aankomst volgende dag

Bij de prijs is inbegrepen:
• Directe vlucht Amsterdam-Boston per 

KLM/Delta
• Directe vlucht Washington DC-Amster-

dam per KLM/Delta
• Luchthavenbelasting ten bedrage van  

€ 403,- 
• Vervoer per luxe touringcar met aircon-

ditioning gedurende de gehele rondreis
• 10x overnachtingen in goede 4-sterren 

hotels op basis van halfpension (ontbijt 
en diner). Zondag volpension

• Verblijf in een comfortabele 2-persoons-
kamer met bad/douche en toilet

• Het beschreven reisprogramma inclusief 
de daarbij behorende excursies en entree-
gelden 

• Nederlandssprekende gidsen voor rond-
leidingen door de steden New York, Phila-

delphia, Lancaster en Washington DC 
• Iedere dag een zaal voor avondsluiting

Niet bij de prijs is inbegrepen:
• Eventuele reis- en/of annuleringsverzeke-

ring via de Europeesche Verzekeringen 
• Bijdrage calamiteitenfonds (per boeking 

van € 2,50) 
• Fooien, persoonlijke uitgaven en drankjes 

en overige entreegelden die niet in het 
reisprogramma worden vermeld

• Eventuele onvoorziene verhogingen van 
vlucht- en/of brandstoftoeslagen 

• Toeslag 1-persoonskamer € 1099,-

Programmawijzigingen voorbehouden

Reis- en annuleringsverzekeringen
De premie voor de annuleringsverzekering 



is 5,5% van de reissom met bijbehorende 
toeslagen als bijvoorbeeld de eenpersoons-
toeslag.
De premie voor de reisverzekering (wereld-
dekking) bedraagt € 3,07 p.p. per dag.
De bijkomende poliskosten bedragen € 3,50 
per verzekering.
Over de premie en de poliskosten betaalt u 
21% assurantiebelasting.

Deze reis wordt in opdracht van het Refor-
matorisch Dagblad uitgevoerd door Goed 
Idee Reizen. Deze organisatie is aangeslo-
ten bij de ANVR branchevereniging, de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden en het 
Calamiteitenfonds.
Op deze reis zijn de algemene reis- en boe-
kingsvoorwaarden van Goed Idee Reizen en 
de algemene reis- en boekingsvoorwaarden 
van de ANVR evenals de Algemene Voor-
waarden Groups & Incentives en Algemene 

Informatie Groups & Incentives van toepas-
sing. Een afschrift van deze voorwaarden is 
op te vragen bij Goed Idee Reizen.

Prijzen
RD-abonneeprijs € 3499,-. Niet-abonnees 
betalen € 3549,- p.p. 
Toeslag eenpersoonskamer € 1099,-*
*Het is mogelijk dat u een optie neemt voor 
een tweepersoonskamer met 2 gescheiden 
bedden. U kunt dan aangeven op het aan-
meldformulier dat u een kamer wilt delen 
met iemand van het gelijke geslacht. Lukt 
dit niet, dan hoort u dit van ons en is aan u 
de keus of u toch de toeslag wilt betalen of 
dat u dan niet meegaat.

Aanmelden
Meld u aan vóór 1 april via het bijgevoegde 
inschrijfformulier. 
Of via www.beleefenontmoet.nl




