Deelnemende Zuid-Bevelandse kerken:
s-Heer Abtskerke (PKN): Johannes de Doperkerk (1300-1500)
Open: op zaterdagmiddag vanaf 6 juli tot en met 7 september 2019 van
13.30-16.00 uur en op de Open Monumentendag zaterdag 14 september
van 13.00-16.30 uur.
In de periode tijdens de open kerkmiddagen is er een zomertentoonstelling in de kerk. Er zijn doeken van grote, middelgrote en kleine formaten.
Sommige met geometrische vormen, sommige organische vormen of
een combinatie. Alle doeken zijn abstracte werken van Ingeborg ten
Hoopen, een professioneel beeldend kunstenaar.
website: www.kerksheerabtskerke.nl.
E-mail: info@kerksheerabtskerke.nl
’s-Heer Arendskerke (Sint-)Pieters- (of: Petrus-)kerk PKN
Open kerk: iedere zaterdagmiddag van 13 juli t/m 14 september.
Openingstijd: 13.30 uur-16.00 uur
Tijdens de open dagen: tentoonstelling collectie oude Bijbels.
Monumentendag 14 september is de openingstijd: 10.00-17.00 uur
Website: www.pknsheerarendskerke.nl
Hoedekenskerke ‘De Ark” (Sint Joriskerk) PKN (15e eeuw)
Ons 15e eeuwse dorpskerkje is ook deze zomer open voor bezichtiging.
Een mooie tentoonstelling “Onder-Steuning” toont werk van Ilse van
Loo-Remijn.
Herkenbare, maar nooit oppervlakkige, kleurige uitbeelding van een
landschap, haven- of stadsgezicht. Meerdere technieken hanteert zij.
Openingstijden: alle woensdagen in juli en augustus van 11.30-17.00 uur.
Monumentenweekend: 14/15 september en het Kunstrouteweekend
28/29 september (beide van 12.00-17.00 uur) adres: Kerkstraat 32
Hoedekenskerke.
Kattendijke, Hervormde kerk PKN
Open: 11.00-15.00 uur op zaterdag 10 augustus, o.a. loterij en schuurverkoop en koffie/ thee en gebak.
www.kerkkattendijke.nl
Kapelle, Hervormde kerk (OLV-kerk) PKN aan het Kerkplein
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur vanaf 18 mei
t/m 14 auugustus.
Zaterdag 18 mei, zaterdag 24 augustus en zaterdag 14 september open
van 10.00-17.00 uur. Monumentendag 14 sept.: Monumentale Muzikale
Momenten, programma zie website.
Hele zomer tentoonstelling schilderijen van Jopie Minnaard, vanaf 1
augustus Bijbelboek Openbaring. De toren kan worden beklommen.
www.hervormdegemeentekapelle.nl

Kapelle, Heilige Maria Sint Arsenious Kerk
(Koptisch-orthodoxe) kerk, Biezelingestraat 67, Kapelle
Open deur dagen houden wij op :
Zaterdagen 1, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus
Wij zijn dan aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur.
Ook op zaterdag 14 september (monumentendag) zijn wij open van
13.00 tot 17.00 uur.
Kloetinge, Geerteskerk PKN
Open van 1 juni t/m 28 september elke woensdag 13.30-16.00 uur en
elke zaterdag 10.00-16.00 uur. Expositie tot 8 september: Schilderijen
“zee tot land” van Willem van Wijngaarden en vanaf Monumentendag 14
sept. “Menken en de Kloetingse school"
Zomerconcerten: Zaterdags om 15.00 uur, toegang gratis.
1 juni: Bavokoor uit Goes
8 juni: Organist Steven Knieriem
15 juni 14.30 uur: Kinder- en tienerkoor en harpensemble Zeeuwse
muziekschool
22 juni :
Blokfluitensemble “Mar Azul”
29 juni:
Zuid-Bevelands dameskoor
6 juli:
Mariete Everse met muziekleerlingen
13 juli:
Henk Tazelaar organist
Info: www.pknkloetinge.nl - info voor groepen: 0113-215672
Nisse Mariakerk PKN
E-mailadres van de kerk (en /of website): www.mariakerk-nisse.nl
Openingsdagen voor de kerkenpadroute en/of openingstijden :
Open van 27 juli t/m 7 september op de zaterdagen van 13.30-16.30 uur.
Open Monumentendagen 14 en 15 september van 13.00-17.00 uur
Periode waarin de open deurdagen zijn: zie boven
Wilhelminadorp Hervormde Kerk PKN Brugstraat 19
Open van 13.00 tot 16.00 op zaterdag 31 augustus.
Op monumentendag op zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00
open. www.kerkwilhelminadorp.nl.
BOEKENMARKT op beide data.
Yerseke Hervormde Kerk (Sint Odulphuskerk) PKN
Openingsdagen voor de kerkenpadroute en/of openingstijden:
Open op woensdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur
Periode waarin de open deurdagen zijn: woensdag 10 juli t/m zaterdag
14 september (open monumentendag) zaterdag 17 augustus Mosseldag.
Bijzonderheden: René Tramper (Kapelle) exposeert 18 schilderijen onder
het thema: “Het Woord in beeld”. Uit zijn Psalmenreeks worden 12
schilderijen n.a.v. verschillende psalmen tentoongesteld.
De reeks van 24 schilderijen was eerder integraal te zien in de Herv.
Kerk Kapelle, de Sint Janskerk in Gouda, de Grote kerk in Gorinchem en
de Grote Kerk in Dordrecht. Naast de psalmen zijn nog 6 andere
schilderijen m.b.t. Bijbelteksten te zien. Voor meer informatie over de
schilder en de schilderijen kunt u terecht op www.rtramper-paintings.nl
Tevens is de geschiedenis van de kerk te bekijken.
Website van de kerk: www.hervormdyerseke.nl

2019
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.

