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Voortgang verbouwing 

 

Nu de drukke oktobermaand achter de rug is zijn de verbouwingsplannen weer actueel geworden. Er is 

subsidie aangevraagd bij de provincie en de bouwplannen zijn besproken. Wij verwachten daarover in 

2018 meer te kunnen vertellen. 

 

 

PR-activiteiten 

 

In december komt onze eerste publieksfolder uit in het Nederlands en ook in het Duits. Dit is 

financieel mogelijk gemaakt door de Rotary Coevorden en Albert Arends uit Laar heeft geheel gratis 

de vertaling gemaakt. Wij zullen de folders breed verspreiden, zodat steeds meer mensen op de hoogte 

zijn van het Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse leven in Drenthe en omgeving te 

beleven, te horen en te lezen is. Daarnaast zullen wij diverse organisaties aanschrijven zodat zij weten 

dat er in de voormalige synagoge ook groepsbijeenkomsten en rondleidingen verzorgd kunnen 

worden. 

 

 

Activiteiten 

 

 Donderdag 23 november was er een lezing van Jan 

de Graaf uit Emmen over het Antisemitisme door de 

eeuwen heen. 18 bezoekers hebben geboeid naar de 

lezing geluisterd en na de pauze ontspon zich een 

levendige discussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 14 december, om 19.30 uur, zal Hetty Stuart Cohen-Fens in de 

synagoge een lezing verzorgen over Chanoeka. Chanoeka is een Joods feest dat 

ook wel bekend staat als ‘het feest van de lichtjes’. Zoals ieder Joods feest ligt 

aan het Chanoekafeest een verhaal ten grondslag en heeft het feest een diepere 

betekenis die met de geschiedenis samenhangt. Het feest van de lichtjes blijkt 

uiteindelijk het feest te zijn van  bevrijding, identiteit en toekomst. Er zullen 

dan ook speciale Chanoeka gerechten te proeven zijn. Tevens krijgt die avond 

een Chanoeka tafel een vaste plaats in de voormalige synagoge.   

Chanoeka is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter 

herinnering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, 

nadat zij de Syriërs verslagen hadden, in het jaar 165 voor de christelijke jaartelling. Voor de 

inwijding was er olie nodig om de menora, zevenarmige tempelkandelaar, aan te steken. Volgens het 

verhaal konden de joden slechts één kruikje bruikbare olie vinden. Dit was net genoeg om de menora 

één dag te laten branden. Door een wonder brandde de menora echter acht dagen lang, net genoeg om 

nieuwe reine olie te persen. Entree is gratis. 

 

Zaterdag 23 december om 20.00 uur zal in samenwerking met Theater Hofpoort het Bach-recital te 

horen zijn. Entree is € 17,50. Vrijwilligers en vrienden van SSC krijgen € 5,- korting ( 2 kaarten per 

persoon) indien ze hun kaarten bestellen via bhfaddegon@gmail.com 

 

Violist Jeroen de Groot onderhoudt sinds zijn studie 

aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium een 

levendige relatie met Johann Sebastian Bach. Als hij 

zich buigt over de partita’s en sonates voor soloviool 

van Bach – die als bijbel voor het instrument worden 

beschouwd – klinkt het alsof er een orkest aan het 

werk is op één viool. Zijn frisse kijk op de weergaloze 

muziek van de meester uit Leipzig inspireert en laat 

de toeschouwer niet meer los. Natuurlijk is De Groot 

in de eerste plaats een violist, maar als verteller staat 

hij ook zijn mannetje. Dus komt u ook nog het een en 

ander te weten over Bachs alledaagse leven en zijn 

werk voor de verschillende vorsten in Thüringen.  

 

 

 

Colofon 
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