
Deelnemende Zuid-Bevelandse kerken:
                               

s-Heer Abtskerke (PKN): Johannes de Doperkerk (1300-1500)
Open: op zaterdagmiddagen vanaf 16 juli tot en met 10 september 2022 
van 13.30-16.00 uur en op de Open Monumentendag zaterdag 17 
september van 13.00-17.00 uur en zondag .van 13.00-17.00 uur. 
website: www.kerksheerabtskerke.nl. 
E-mail: info@kerksheerabtskerke.nl

’s-Heer Arendskerke (Sint-)Pieters- (of: Petrus-)kerk PKN
Het Vierhuis
Open kerk is iedere zaterdagmiddag van 9 juli t/m 10 september 2022.
Openingstijd: 13.30-16.00 uur.
Gewijzigde openingstijd op 10 september (monumentendag):
10.00 uur t/m 17.00 uur.
Thema en tevens expositie: ‘Kunst van gemeenteleden’
Website: www.hetvierhuis.nl

Hoedekenskerke ‘De Ark” (Sint Joriskerk) PKN (15e eeuw)
Openstelling van de 15e eeuwse dorpskerk Kerkstraat 32
Open: Elke woensdag in juli en augustus van 11.00-16.30 uur
Expositie:  IN BEELD, pottenbakker en straatfotograaf
Vrije toegang

Kattendijke, Hervormde kerk PKN
Zaterdag 13 augustus is de kerk open van 10.30-15.00 , o.a. loterij, 
boekenmarkt. Christenen voor Israël produkten, koffie/thee met gebak en 
schuurverkoop.
www.kerkkattendijke.nl 

Kapelle, Hervormde kerk (OLV-kerk) PKN aan het Kerkplein 
Open: Zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur vanaf 16 juli t/m 10 
september 2022
Kapelse dag 27 aug. kerk open 10.00-17.00 uur
Monumentendag 10 sept. kerk open 10.00-17.00 uur met: 
Monumentale Muzikale Momenten (programma zie website)
Tentoonstelling schilderijen gemaakt door gemeenteleden.
Miniconcerten op 6, 13 en 20 augustus, start om 16.00 uur.
Tijdens de openstelling kan de toren beklommen worden. 
www.hervormdegemeentekapelle.nl

Kapelle, Heilige Maria Sint Arsenious Kerk
Open deur dagen houden wij op :
Zaterdagen 4 en 18 juni, op 2 , 16 en 30 juli, op 13 en 27 augustus.
Wij zijn dan aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur.
Ook op zaterdag 10 september (nationale monumentendag)
zijn wij open van 13.00 tot 17.00 uur.

Kloetinge, Geerteskerk PKN    
Open: van 1 juni t/m 28 september elke woensdag en elke zaterdag 
13.30-16.00 u. Expositie juni en juli: ”doopjurken”, augustus en 
september: foto  expositie: ”Verbinding”
Zomerconcerten Zaterdags om 15.00 uur, toegang gratis
11 juni Koor 55
25 juni Geurt van Lagen, orgel
2 juli Mariette Everse orgel en vleugel, Judith Everse harp                                                         
 en leerlingen
9 juli Blokfluitensemble “Mar Azul”,
23 juli Steven Knieriem orgel
30 juli Jos Moeke orgel  
27 aug. Bavokoor Goes
Info: www.pknkloetinge.nl  info voor groepen: 0113-216538

Nisse Mariakerk PKN
Open: op de zaterdagmiddagen van 23 juli t/m 3 september van 
13.30-16.30 uur m.u.v. 27 augustus.
Monumentendagen 10 en 11 september open van 13.00-17.00 uur
Expositie met portretten van het geslacht Verschoor Van Der Nisse en
afbeeldingen van Christophorus (n.a.v. de restauratie van de wandschil-
deringen in de kerk).
www.mariakerk-nisse.nl
     

Yerseke Hervormde Kerk PKN
Open:   vanaf 13 juli t/m 10 september van 11.00-15.00 uur, 
 elke woensdag en zaterdag.
Expositie: “De kleurrijke schepping”
Met tekeningen in pastel en grafiet van Leanne Neels-Goud uit Yerseke, 
zij kenmerkt zich door haar verfijnde stijl in haar gedetailleerde portretten 
en diertekeningen.
Verder exposeert Schilderclub “de Ontmoeting” bestaande uit cliënten 
van woonzorgcentrum Gasthuis in Goes. Zij werken voornamelijk met 
acrylverf en pastel. Hun werk is vooral kleurrijk en vrolijk!
De cliënten schilderen elke week onder de bezielende leiding van 
Bap Vanthoor uit Yerseke.
www.hervormdyerseke.nl

2022
13 jaar kerkenpadroute

Zuid-Beveland
met routekaart

Graag nodigen wij u uit
om onze kerken te bezichtigen. 

Op diverse data zijn de deuren 
voor u geopend en wordt u met

open armen ontvangen.

Iedereen is van harte welkom.


