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Voortgang 

 

De toiletten zijn intussen helemaal klaar en op de eerste vriendenavond in gebruik genomen. Zoals u 

zult begrijpen hebben we daar geen foto van genomen, maar ziet u hieronder wel hoe de toiletten 

geworden zijn. De komende weken zal aandacht worden besteed aan de isolatiewerkzaamheden en het 

opknappen van de sjoel en de Rabbi-woning, voordat we kunnen beginnen met de herinrichting.  

 
Op de valreep kunnen wij melden dat ons subsidieverzoek door twee organisaties is gehonoreerd. 

Zowel het Stimuleringsfonds van de Rabobank als die van het Prins Bernard Cultuurfonds hebben 

positief gereageerd met een bedrag van € 2.500,- respectievelijk € 5.000,-. 

 

Vriendenavond  

 

Op woensdag 15 maart 2017 is de eerste ‘Vrienden van de synagoge’ avond gehouden. Ondanks de 

verkiezingsdag voor de Tweede Kamer, was de opkomst goed te noemen. Circa 30 vrienden bezochten 

de avond om geïnformeerd te worden over de toekomst van de voormalige synagoge en onder de 

aanwezigen bevonden zich ook vrienden van het Günther Frankhaus uit Neuenhaus. Tijdens deze 

avond zijn de herinrichtingsplannen en de herdenkingsmaand in oktober 2017 besproken. Tevens is op 

deze avond de folder Stolpersteine Coevorden gepresenteerd. SSC wil de herdenkingsmaand in 

oktober graag afsluiten met het leggen van 10 Stolpersteine à 120 Euro en daarvoor zijn giften nodig. 

Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting, dus we hopen dat we genoeg geld bij elkaar kunnen 

krijgen. De folder Stolpersteine is voor geïnteresseerden te downloaden vanaf onze website. 

       
De vrienden zoeken een plek in de zaal  Cees Admiraal opent de vriendenavond 



Schenkingen uitgelegd door onze voorzitter Ernst Rosenbaum 

 

Tijdens de vriendenbijeenkomst heb ik het er over gehad: 

lijfrente schenking en ANBI. 

Onze stichting is een ANBI (RSIN 852073550) Dit 

betekent dat u ons kan steunen door met ons een 

zogenaamde lijfrente overeenkomst aan te gaan. U dient 

dan minimaal 5 jaren achtereenvolgens een vast 

afgesproken bedrag aan ons te schenken. Dit wordt 

vastgelegd via de belastingdienst in een zogenaamde 

lijfrente overeenkomst. Steunt u ons door middel van een 

lijfrente dan is voor u deze gift volledig aftrekbaar bij de 

berekening van uw persoonlijk belastbaar inkomen. Uw netto voordeel is dus afhankelijk van de 

belastingschijf waarin uw valt. 

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld. 

Stel u schenkt € 384,00 per jaar en u valt in de 42% schijf dan ontvangt u ongeveer € 140,00 terug van 

de belastingdienst. Per saldo betaalt u dan dus € 244,00 

Vroeger kon deze schenking alleen plaatsvinden met tussenkomst van een notaris. Vormvereiste was 

een notariële akte. Gelukkig hoeft dat niet meer. Heeft u belangstelling om op deze wijze te schenken 

aan de stichting laat ons dat dan weten. Wij zullen u dan de formulieren toesturen en uw aanvraag 

indienen bij de Belastingdienst. Makkelijker kunnen wij het niet voor u maken….. 

 

Activiteiten 2017 

 

Maandag 24 april, aanvang 19.00 uur: Jom Hasjoa, Gedenkdag voor de slachtoffers van de 

Holocaust. De namen van de vermoorde Joden uit Coevorden, Dalen, Sleen en Meppen worden 

genoemd. 

Zondag 30 April, aanvang 15.00 uur: Door de nacht klinkt een lied. Een voorstelling over drie  

zangeressen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hofpoort gaat met deze voorstelling “Buiten de Poort” . 

Plaats: Synagoge te Coevorden. Kaartverkoop zie: www.theaterhofpoort.nl  

Vrienden van de synagoge krijgen € 7,50 korting en betalen maar € 10,- inclusief kop koffie/thee.  

Opgeven via bhfaddegon@gmail.com . Kaarten liggen dan klaar bij de ingang. 

Donderdag 4 mei aanvang 19.00 uur: SSC neemt deel aan de 4-mei herdenking in Coevorden. 

Maandag 2 oktober: Herdenking wegvoering Joden uit geheel Drenthe en opening tentoonstelling. 

 

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere voortgang van de plannen en komt er een 

verslag van de Jom Hasjoa herdenking. 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   

Ernst Rosenbaum 
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