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Door een computerstoring is de nieuwsbrief iets later dan gepland. 
_________________________________________________________  
De voortgang 
Na 1 mei kunnen we beginnen met het isoleren en opknappen van de sjoel en de rabbi-woning. 
Ondertussen zoekt een groep vrijwilligers informatiemateriaal om het verhaal ‘Het Joodse leven in 
Drenthe en de grensstreek’ inhoud te kunnen geven.  
We zijn in gesprek met de provincie Drenthe over een substantiële bijdrage aan de nieuwe inrichting 
van de synagoge. De provincie is namelijk met ons van mening dat het verhaal dat de synagoge vertelt 
over het Joodse leven een waardevolle aanvulling is op het verhaal van Drenthe. Wij zijn zeer positief 
over de insteek van de provincie en berichten u daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
Naast alle positieve berichten de afgelopen maanden voor de synagoge hebben we nu ook een kleine 
tegenvaller gehad. Het VSBfonds heeft besloten om geen subsidie te verstrekken. Ons plan paste wel 
in hun subsidiebeleid, maar ja, teveel aanvragen en daarom moesten zij keuzes maken. Voor het 
bedrag dat we nu mislopen zoeken we andere sponsors. 
 
Grote belangstelling voor herdenking in de Synagoge 
 

In de synagoge is maandagavond 24 april 2017 de negende Jom 
Hasjoa herdenking gehouden voor de Joden die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn vermoord uit Coevorden, Dalen, Sleen 
en Meppen. De belangstelling voor deze herdenking was erg 
groot. Er waren diverse sprekers en erg indrukwekkend was het 
voorlezen van de 146 namen door dhr R.Renkema, mevr. G. 
Wagemaker en de leerlingen van De Nieuwe Veste Isabel Redder 
en Marike Arends. Het geheel werd omlijst met muziek van de 

dames G. Pos (fluit) en A.van der Beem (piano). Tot slot kregen 10 mensen een roos om bij het 
monument te leggen. Voor een uitgebreid verslag zie onze website:  www.synagoge-coevorden.nl 
 

      

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


      
Door de nacht klinkt een lied 
Zondagmiddag 30 april was Theater Hofpoort met de voorstelling Door de nacht klinkt een lied buiten 
de poort gegaan en wel naar de synagoge. Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en Mirjam 
van Dam, begeleid door Guus Westdorp op piano, brachten al zingend het verhaal van drie 
zangeressen in oorlogstijd tot leven. De Joodse Jetty Pearl vluchtte tijdig met haar ouders naar 
Engeland waar zij voor Radio Oranje optrad en de Joodse Jetty Cantor zong in het cabaret van Kamp 
Westerbork en vanaf augustus 1944 kwam zij via Theresienstadt in Auschwitz terecht. De niet Joodse 
Conny Stuart besloot zich als beginnende chansonnière aan te melden bij de Kultuurkamer. De drie 
vrouwen overleefden de verschrikkingen van de oorlogsjaren. Het optreden was erg indrukwekkend en 
zelfs het gezelschap vond het heel bijzonder om in de synagoge op te treden. De voorstelling was 
geheel uitverkocht. Dit was met recht een geslaagde samenwerking. Voor meer foto’s zie 
www.synagoge-coevorden.nl  
 

 
Spotlied op Goebbels    Vermaak tijdens de bezetting 
 
Activiteiten 2017 
Woensdag 3 mei aanvang 20.15 uur: Bach concert in Hervormde kerk, SSC houd korte inleiding. 
Donderdag 4 mei aanvang 19.00 uur: SSC neemt deel aan de 4-mei herdenking in Coevorden. 
Donderdag 28 september: Vriendenavond. 
Maandag 2 oktober: Herdenkingsmaand over het wegvoeren van de Joodse inwoners uit geheel 
Drenthe en opening tentoonstelling. 
Donderdag 23 november: Lezing/Joodse muziek in de synagoge. 
Zaterdag 23 december: Bach-recital in samenwerking met Theater Hofpoort. 
 
 
In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere voortgang van de plannen. 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 
Foto’s zijn van Bep Houwen 
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via: bhfaddegon@gmail.com   
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