
NIEUWSBRIEF MAART 2017 
 
Stichting Synagoge Coevorden 
Kerkstraat 36 
7741 JC Coevorden 
 
Eerste Jaargang, nr.3    

_____________________________________________________________________________  
De voortgang 
 
Zoals u aan onderstaande foto’s kunt zien, is de verbouwing in volle gang. De toiletruimte is 
geïsoleerd en de toiletten zijn bijna klaar. Maar dat is nog niet alles. 

 
Voorbereiding in de toiletruimte  Toilet afgetimmerd        De vloer is betegeld 

 
Ook het keukenblok is geplaatst zodat wij nu beschikken over stromend water en er is een begin 
gemaakt met de sjoel. Daar is eerst de grote spiegelwand verwijderd en nu kunnen we beginnen met 
het dichtsmeren van de scheuren, waarna kan worden begonnen met het isoleren. 

 
De sjoel zonder spiegelwand.                 Het keukenblok is geplaatst. 
 
Daarnaast zijn er circa 80 stoelen gekocht, zodat de geleende gekleurde stoelen terug kunnen naar de 
eigenaar en de bezoekers van evenementen in de synagoge toch een zitplaats hebben. Tevens zijn 
vrijwilligers begonnen met het uitzoeken van informatie over de voormalige Joodse Coevordenaren. 
Wij kunnen echter nog steeds extra klussers en speurders gebruiken om te zorgen dat we vanaf  
2 oktober 2017 open kunnen gaan. 



    
Geschonken 
Het bestuur van SSC is zeer verheugd te kunnen melden dat er al schenkingen van Joodse goederen 
binnenkomen. Ger Kleis was in het bezit van een mesoesa uit Coevorden en heeft dit geschonken aan 
SSC voor de inrichting van de synagoge. Daarvoor onze hartelijke dank. 
Activiteitenprogramma 2017 
Woensdag 15 maart: vriendenavond 
Maandag 24 april: de Jom Hasjoa herdenking, programma in volgende nieuwsbrief. 
Zondag 30 april: de theater opvoering ‘Door de nacht klinkt een lied’. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de Hofpoort en SSC. 
Donderdag 4 mei: SSC neemt deel aan de 4-mei herdenking in Coevorden. 
Maandag 2 oktober: Herdenking wegvoering Joden uit geheel Drenthe en opening tentoonstelling. 
De hele maand oktober zullen er herinneringsactiviteiten zijn in Coevorden waaraan veel Coevorden 
organisaties en verenigingen hun medewerking hebben toegezegd.  
Het bestuur 
De vorige keer hebben drie bestuursleden zich aan u voorgesteld,  nu de laatste twee. 

Mijn naam is Henk Dijkema, geboren in 1953 en sinds 2004 
woonachtig in het Duitse Emlichheim. Inmiddels met 
pensioen maar daarvoor werkzaam om Nederland veilig te 
houden. Ik ben getrouwd met Aartje. Vanuit onze levens-
overtuiging voelen wij ons zeer verbonden met Israël en het 
Joodse volk en drie jaar geleden ben ik toegetreden tot het 
bestuur. De doelstellingen en activiteiten van SSC bieden de 
mogelijkheid om kennis te maken met een uniek verleden dat 
helaas op dramatische wijze verloren is gegaan.  

 
Mijn naam is Dirkje Mulder-Boers, ik ben geboren in de 
stad Groningen en woon sinds 1979 in Coevorden. Ik heb 
cultuurwetenschappen gestudeerd, maar mijn leven lang in 
de zorg gewerkt. Ik ben erg geïnteresseerd in de 
geschiedenis en vooral in die van mensen. Daarom ben ik 
blij dat de synagoge voor Coevorden bewaard blijft en dat 
daar het verhaal verteld zal worden van het Joodsleven in 
Drenthe. Een leven dat bijna geheel verdwenen is. 
 
 
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere voortgang van de plannen, komt het 
programma van de Jom Hasjoa aan bod en zullen we verslag doen van de vriendenavond. Voor actuele 
informatie kunt u ook onze website raadplegen: 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: www.synagoge-coevorden.nl 
 
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via: bhfaddegon@gmail.com   
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