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__________________________________________________________________________________  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief  van de Stichting Synagoge Coevorden (SSC).  

Wij streven er na dit het begin te laten zijn van een regelmatige communicatie tussen de SSC en de 

vele belangstellenden van de synagoge te Coevorden.  

Als eerste willen wij u allen een heel goed 2017 toewensen. Dat dit jaar maar het begin mag zijn van 

een nieuwe bloeiende invulling van de voormalige synagoge en de rabbiwoning in Coevorden. Deze 

twee gebouwen zijn de tastbare nalatenschap van de Joodse gemeenschap die bewaard is gebleven in 

o.a. het Joods erfgoed van Coevorden, zoals de synagoge, de Rabbiwoning, de Joodse begraafplaats, 

boeken, archieven en verhalen. Dit erfgoed maakt ons bewust van de religieuze en culturele 

geschiedenis van de Joodse gemeenschap, die zo nauw verweven was met de Drentse en Coevorden 

samenleving. Dit erfgoed behoort herkenbaar te zijn voor een breed publiek. Het moet beschreven en 

beschermd worden. 

________________________________________________________________________________ 

Op donderdag 12 januari 2017 is de eerste grote stap gezet die het mogelijk maakt om het 

gedachtegoed van de SSC uit te dragen. Op die datum is de gebruiksovereenkomst van het gebouw 

getekend door de gemeente Coevorden en het bestuur van de SSC. Hiermee is vastgelegd dat het 

gebouw eigendom blijft van de gemeente en dat het bestuur van de SSC verantwoordelijk is voor de 

herinrichting en herbestemming van het gebouw.  

 

 
Ondertekening van de gebruiksovereenkomst. Van rechts naar links: wethouder J. Zwiers, Ernst 

Rosenbaum, voorzitter SSC en Barend Faddegon, secretaris SSC. 

________________________________________________________________________ 



Op donderdag 12 januari is eveneens het Comité van Aanbeveling  voor de Stichting Synagoge 

Coevorden geïnstalleerd. Dit Comité bestaat uit personen die zeer betrokken zijn in het 

maatschappelijk veld, politiek en bedrijfsleven. Met hun inzet en betrokkenheid leveren zij een 

belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de SSC. Het Comité van aanbeveling bestaat uit 

onderstaande personen, die van harte bereid gevonden zijn de doelstellingen van de stichting te 

ondersteunen.  

B. J. Bouwmeester  Burgemeester gemeente Coevorden 

T. T. Tjepkema   Pastoor te Coevorden 

G.P. Kuijpers   Voorganger Evangelische gemeente ‘De Fontein’ 

R. Lubbers-Hilbrands  Partner Deloitte 

B. Blog    Directeur transportbedrijf 

D. Köster   Burgemeester Emlichheim 

H. Jumelet   Gedeputeerde provincie Drenthe 

 

 
Bestuur en Comité van Aanbeveling van de SSC voor de eerste keer bijeen. 

__________________________________________________________________________________ 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij verslag doen van de voortgang van de plannen van de SSC,het 

bestuur aan u voorstellen en een datum bekend maken voor een bijeenkomst van de ‘vrienden van de 

synagoge te Coevorden. Voor actuele informatie kunt u ook onze website raadplegen: 

http://www.synagoge-coevorden.nl 

__________________________________________________________________________________ 

Colofon 

de nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 

Barend Faddegon (secretaris), 

Riedtal 9, D49843, Uelsen. 

e-mail: bhfaddegon@gmail.com   

telefoon:+316 1601 8914  

website: http://www.synagoge-coevorden.nl 

 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen  dan kunt u daar doorgeven via: bhfaddegon@gmail.com  
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