Deelnemende Zuid-Bevelandse kerken:
Baarland Maartenskerk

Kloetinge, Prot. Geerteskerk

ma 20.5 10.00-17.00, zo 26.5, 2.6 9.6, 16.6 ,
za 24.8, za/zo 14/15.9 zo 13.30 - 17.30 uur
za 24.8 10.00-17.00, monumentenweekend 13.00-17.00 uur
samen met tuinen Slot Baarland, toren beklimmen.

1.6 t/m 14.9, wo en za wo: 13.30-16.00, za: 10.00-16.00 uur
expositie "de Statenbijbel in beeld"
www.pknkloetinge.nl

Kwadendamme RK Bonifaciuskerk
Goes PKN Grote kerk
16.4-1.7 di en za, juli/aug. t/m14.9 di, wo, vr, za, 13.00-16.00
kunstexpositie en merklaptentoonstelling
www.grotekerkgoes.nl

di en vr en 14/15 sept. 9.00-12.00 uur en 14/15 sept.
13.00-17.00 uur
www.kerk-kwadendamme.nl

Nisse Mariakerk
Goes RK H. Maria Magdalena Parochiekerk
1.6 t/m 14.9 ma, di, wo, do, vr 13.00-16.00

13.7 en 27.7 t/m 14.9 za 13.30 - 16.30
expositie liedboeken en bijbels
www.mariakerk-nisse.nl

‘s Heer Abtskerke
juli, augustus op wo en za en za 14.9 13.30-16.30, 14.9:
13.00-17.00 uur

’s-Heer Arendskerke

Wemeldinge Prot. Maartenskerk
29.6 t/m 31.8 en 14.9. en tijdens kunst&natuurroute:
7,8,9 juni en 24 en 25 aug. wo en za 13.00-17.00
kunst&natuurroute en monumentendag 10.00-17.00
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6.7 t/m 14.9 za 13.30-16.00 uur boekenverkoop

Wilhelminadorp
Hoedekenskerke Prot. kerk ‘De Ark”
24.7 t/m 28.8 wo. en za/zo 14/15.9. wo. 11.00-16.30 uur
monumentenweekend: 13.00-17.00 uur
expositie "ieder huisje heeft zijn kruisje"

Kapelle, Hervormde kerk, Kerkplein
18.5 t/m 14.9 wo en za 13.30-17.00, 31.8 en 14.9
10.00-17.00 uur schilderijen thematentoonstelling "Liberté"
www.hervormdekerk-kapelle.nl

20.7 t/m 24.8 za. 13.30 - 16.30 uur
www.kerkwilhelminadorp.nl

Wolphaartsdijk Nicolauskerk
juli, augustus op za., monumentendag 14.9
za 10.00-12.00 uur, monumentendag 12.00-16.00 uur
expositie "de Tien Geboden"
www.pgwolphaartsdijk.protestantsekerk.net

Yerseke, Hervormde kerk
Kattendijke, Hervormde kerk
20.7 t/m 10.8 za en 14.9. za 11.00 - 15.00 uur foto's van de
kerk vroeger en nu - www.kerkkattendijke.nl

MONUMENTENDAGEN 2013: 14 EN 15 september

3.7 t/m 14.9 wo en za 11.00-15.00 uur
expositie "trouwen in de kerk, vroeger en nu"
www.hervormdyerseke.nl

Publiciteit KERKENPAD: kerkopen Kapelle,
info en contact: mflindlep@zeelandnet.nl

OPEN
... om zomaar door de stilte
van de kerk te lopen
... de schoonheid van het gebouw
te ervaren
OPEN
... voor een moment van rust en
bezinning onderweg!!
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