Op basis van een fietsknooppuntenkaart kunt u zelf uw route samenstellen
en enkele of meerdere open kerken bezoeken. Het maakt hierbij niet uit
waar u begint of eindigt. U bent op alle plekken van harte welkom!

Open Kerk met Hemelvaart
Langs kerken in Middelburg en omliggende dorpen

Op 26 mei 2022 van 13.00 tot 16.00 uur

Deze “Open Kerk met Hemelvaart” is georganiseerd door de Raad van Kerken
Middelburg. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of suggesties, dan kunt u
deze sturen aan rvkmiddelburg@zeelandnet.nl en dan zullen we contact met
u opnemen. Meer informatie over de Raad van Kerken Middelburg is te
vinden op onze Facebookpagina: www.facebook.com/rvkmiddelburg

De Raad van Kerken Middelburg organiseert op
Hemelvaartsdag een fietstocht langs kerken in Middelburg
en omliggende dorpen. Meerdere kerken zijn op deze dag
open en er worden verschillende activiteiten georganiseerd.
U kunt het kerkgebouw bezoeken, een kopje koffie en thee
krijgen, een boekenbeurs bezoeken, naar een muzikale
bijdrage luisteren of een kleine tentoonstelling bekijken.
We wensen u veel plezier om deze ontmoetingsdag!

Middelburg

Oud-Katholiek Zeeland, Sint Augustinuskerk, Zuidsingel 70
- bescheiden iconen tentoonstelling van Pasen tot Hemelvaart
Christelijk Gereformeerde Kerk, Gasthuiskerk, Lange Delft 94
- ontvangst door commissie Open Kerk
Doopsgezinde Gemeente Walcheren, Lange Noordstraat 62
- tentoonstelling van 2 kunstenaars: “Kunst in Kerk”
Nieuwe Kerkgemeente, Onder Den Toren 1
- open kerk en warm welkom
Koorkerkgemeenschap, Onder Den Toren 5
- boekenmarkt en expositie “de zeven werken van barmhartigheid”
Stadsklooster Simpelhuys, Bodenplaats, ingang via kloostertuin
- in de kapel de stilte ervaren en een verhalenverteller

Omliggende dorpen

Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland,
- open kerk en warm welkom
- adres: Kerkplein 2, Nieuw- en Sint Joosland
Protestantse Gemeente Kleverskerke
- kleine, warme gemeenschap rond het karakteristieke kerkje
- adres: Dorpsstraat 25, Kleverskerke
Protestantse Gemeente Sint Laurens
- open kerk en warm welkom
- adres: Van Cittersstraat 69, Sint Laurens

