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Gastvrouwen/heren gevraagd
De tijd is nu gekomen dat wij een beroep moeten doen op veel vrijwilligers. Om ons doel, ruime
openingstijden voor het centrum waar Joodse verhalen worden verteld, te realiseren hebben we
gastvrouwen en gastheren nodig. De taak van deze gastvrouwen en heren is het ontvangen en
informeren van bezoekers. Daarnaast zal er nog informatie over Joodse inwoners gezocht moeten
worden, kunnen zij helpen met het inrichten van tijdelijke tentoonstellingen en het organiseren van
lezingen en muziekavonden. Wij zoeken voor deze taken enthousiaste mensen die bereid zijn te leren
over het Joodse leven en dit door willen geven aan bezoekers van het verhalen centrum. Wij vragen
daarvoor een beschikbaarheid van één dagdeel per week, van woensdag tot en met vrijdag, en de
bereidheid om af en toe op zaterdag of zondag dienst te doen. Wij bieden de vrijwilligers interessant
vrijwilligerswerk, scholing, een WA-verzekering tijdens de diensten en gratis toegang tot lezingen en
muziekavonden in de synagoge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirkje MulderBoers, 06-22234953 of u rechtstreeksopgeven via bhfaddegon@gmail.com.

Openingstijden

Het is de bedoeling dat het Joodse verhalencentrum vijf dagen per week open zal zijn om mensen
zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om het centrum te bezoeken en daarmee sluiten wij eveneens
aan bij de openingstijden van de andere musea in Coevorden. De openingstijden zijn van woensdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur.
De voortgang

De buitenkant van de synagoge staat in de steigers omdat alle voegen
gerepareerd moeten worden en voor de binnenkant is er inmiddels door Ter
Steege Bouwbedrijf een renovatieplan opgestelde. Ter Steege fungeert als
hoofdaannemer voor het plan zodat wij, ook waar het verwarming,
schilderwerk en aanverwante zaken betreft, slechts met één partij te maken
hebben. Er is per vertrek een offerte uitgebracht zodat wij stapsgewijs
kunnen handelen. Aangezien het hier om een forse financiële investering
gaat en de (gedeeltelijke) subsidiëring nog niet rond is, opereren we als
bestuur voorzichtig. We geven voorrang aan het opknappen en aankleden
van de sjoel in verband met de herdenkingsmaand oktober. Er wordt inmiddels, met deskundige
ondersteuning, druk gewerkt aan het verkrijgen van het juiste meubilair, digitale middelen en
expositiematerialen.

Schenkingen
Naast de euro’s die particulieren regelmatig schenken heeft Rotary
Coevorden/Ulsen nu eveneens een bedrag gestort zodat wij dit jaar elf
Stolpersteinen kunnen leggen. Daarbij worden er nu ook gebruiksartikelen
voor ons verhalencentrum geschonken en daar zijn wij heel blij mee. Wij
hebben voor de inrichten diverse artikelen nodig en het blijkt dat mensen
nog regelmatig artikelen op de zolder of in de kelder hebben staan die het
verhalencentrum misschien goed kan gebruiken. Wij zoeken namelijk
diverse oude Joodse gebruiksvoorwerpen zoals kandelaars, Jad (dit is een
Thora-aanwijzer) en mezoeza, maar ook alledaagse gebruiksvoorwerpen
van voor 1940 zoals een radio, spiegel en telefoon.
Maar we willen ook graag een bibliotheek aanleggen en daarvoor zijn de
eerste schenkingen nu binnengekomen. Van de heer Leendert Koppers
hebben wij de eerste uitgaven ontvangen van de boeken ‘Joodsche Riten
en Symbolen’, geschreven door rabbijn S. Ph. De Vries Mzn in 1927 en
een Sidur Ha’Chidush of te wel ‘Sidur van Vernieuwing’ in het Hebreeuws en Nederlands. Onze dank
voor alle schenkingen is uiteraard bijzonder groot.

Activiteiten 2017
Donderdag 28 september: Vriendenavond.
Maandag 2 oktober: Herdenkingsmaand over het wegvoeren van de Joodse inwoners uit geheel
Drenthe en opening tentoonstelling. Zie verder programma hierboven.
Donderdag 23 november: Lezing/Joodse muziek in de synagoge.
Zaterdag 23 december: Bach-recital in samenwerking met Theater Hofpoort.
Eind augustus komt de volgende nieuwsbrief uit in verband met de vakantie. De nieuwsbrief van eind
september zal de laatste informatie geven over de herdenkingsavond en de opening van de
tentoonstelling. Actuele informatie is ook te lezen op onze website: www.synagoge-coevorden.nl
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