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De voortgang 
De verbouwing is begonnen in de synagoge. Een oude kast is uit de toiletruimte gesloopt en er is 
gestart met het vernieuwen van de elektriciteitskabels. Nu wordt eerst het plafond van de toiletruimte 
opgeknapt, voordat de toiletten geplaatst kunnen worden. Verder is er een monster genomen van de 
vloer in de sjoel, zodat deskundigen de staat van de vloer kunnen beoordelen. De vloer in de gang is 
afgedekt, omdat hier nog originele tegels liggen en wij die graag willen behouden. 
Ook op financieel gebied zijn er een aantal acties ondernomen. Er is subsidie aangevraagd en de 
gesprekken met bedrijven zijn begonnen voor sponsoring. 
 
PR en vrijwilligers 
De pers heeft in de maand januari 
aandacht besteed aan de synagoge  
te Coevorden. Op dinsdagmorgen 
24 januari was Frits Emmelkamp 
van radio Drenthe op bezoek in de 
synagoge. In het programma 
Altijd in de Buurt én Onderweg! 
heeft hij samen met Henk 
Dijkema en Dirkje Mulder-Boers 
het gebouw bekeken en zijn de 
toekomstplannen van de SSC 
besproken. Emmelkamp was 
onder de indruk van de plannen en 
zei toe dat Radio Drenthe in de 
nabije toekomst meer aandacht 
aan de synagoge gaat besteden. 
In de Coevorder Huis aan Huis stond een artikel en ook radio ZO 34 heeft uitgebreid aandacht besteed 
aan de synagoge. De kern van deze media aandacht draaide om de vraag van het bestuur naar 
vrijwilligers. Zonder hulp van vrijwilligers zal het niet mogelijk zijn om onze plannen te 
verwezenlijken. We hebben namelijk klussers nodig die helpen met het strippen van de sjoel en de 
rabbiwoning voordat het opknappen kan starten.  
Daarnaast is er behoefte aan ‘speurders’. Dit zijn mensen die helpen om de verhalen, genealogieën en 
foto’s op te zoeken van Joodse Drentenaren. Deze verhalen worden gebruikt om een tentoonstelling in 
te richten die we op 2 oktober 2017 willen openen. Aangezien er tot na de zomer nog niet in de 
synagoge gewerkt kan worden met computers, vraagt de SSC om vrijwilligers die er plezier in hebben 
om dit speurderswerk uit te voeren en thuis beschikken over een computer. Hebt u belangstelling om 
ons te helpen meldt u dan aan via bhfaddegon@gmail.com.  
 



Bijeenkomst Vrienden van de Synagoge 
De SSC prijst zich gelukkig met de groep ‘Vrienden van de Synagoge’ die het hele project financieel 
steunen. Nadat het contact een tijdje heeft stilgelegen starten we nu weer met bijeenkomsten voor de 
vrienden. De eerste avond wordt gehouden op woensdag 15 maart en wij hopen dat u deze avond 
alvast zult reserveren. Elke vriend ontvangt persoonlijk een uitnodiging voor de avond. Bent u nog 
geen vriend, maar wilt u dit wel worden, meldt u dan aan bij ons secretariaat bhfaddegon@gmail.com	
zodat wij u een uitnodigen kunnen sturen. Voor 24 euro per jaar bent u al vriend. 
 
Het bestuur 

Mijn naam is Ernst Rosenbaum en ik ben geboren op 4 januari 1966 te 
Maasdriel. Na mijn middelbare school tijd heb ik Notarieel en 
Nederlands recht gestudeerd in Groningen. Ik ben getrouwd en wij 
hebben een dochter van 16 jaar. Wij wonen in Valthe. In het dagelijks 
leven ben ik notaris in Emmen. Binnen het bestuur van de Stichting 
Synagoge Coevorden vervul ik de functie van uw voorzitter. Ik ben 
erg blij met wat de stichting tot nu toe heeft kunnen bereiken. 

 
Ik ben Ben Kuiper. Mijn achtergrond is zowel financieel-economisch als bestuurskundig en daarom 
ben ik penningmeester van SSC. Ik heb lange tijd in de gezondheidszorg in verschillende instellingen 
gewerkt. Daar was ik eindverantwoordelijk voor het financiële 
beleid. Vanaf 2005 wonen mijn vrouw en ik in Coevorden. Tijdens 
het bijwonen van verschillende bijeenkomsten die in de Synagoge 
plaatsvonden realiseerden wij ons de bijzondere historische betekenis 
van het eeuwenoude gebouw. Dat heeft mij doen besluiten om begin 
2016  toe te treden tot het bestuur.  
 

Mijn naam is Barend Faddegon, ik ben in 1945 geboren en woon in 
Uelsen. Tijdens mijn werkzaam leven was ik docent en 
opleidingscoördinator in het Agrarisch onderwijs. Vanuit mijn 
betrokkenheid bij het joodse volk, Israël, ben ik drie jaar geleden 
toegetreden tot het bestuur van SSC. Nu vervul ik de functie van 
secretaris. Ik vind het een eer om mee te werken aan het bouwen van 
een herdenkingscentrum en het leggen van Stolpersteine. 

 
 
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere voortgang van de verbouwing, het 
activiteitenprogramma voor 2017 en over de twee andere bestuursleden. Voor actuele informatie kunt 
u ook onze website raadplegen: www.synagoge-coevorden.nl 
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