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Stichting Synagoge Coevorden 

Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse  

leven in Drenthe en omgeving is te zien en te beleven. 

 

Bezoekadres: 

Kerkstraat 36 

7741 JC Coevorden 

Tel. (0524) 700219 

Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

 

Tweede Jaargang, nr.1  

___________________________________________________  

De beste wensen 

 

2017 was een hectisch, maar ook succesvol jaar voor Stichting Synagoge Coevorden. Het begon in 

januari met het tekenen van de gebruiksovereenkomst door de gemeente Coevorden en het bestuur van 

SSC. Daarna kon er subsidie worden aangevraagd en de plannen concreet gemaakt. Dit alles 

resulteerde in het toonbaar maken van de sjoel voor de grote provinciale herdenking van 2 oktober. 

Hiervoor was veel belangstelling van bestuurders en belangstellenden uit de provincie, maar ook van 

Joodse nabestaanden. De hele maand oktober stond in Coevorden in het teken van de herdenking dat 

er zoveel Joodse Coevordenaren zijn weggevoerd en vermoord tijdens het nazi-regime. Dit leverde een 

hele goede samenwerking op met diverse organisaties in Coevorden en omstreken en een 

samenwerking die in de toekomst haar vruchten zal afwerpen.  

Oktober was ook de maand dat de voormalige synagoge openging als Museum en Centrum waar het 

verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving wordt verteld. Er werken nu 12 mensen als 

vrijwilligers voor SSC die zorgen dat het Museum open kan blijven. Zij zoeken ook informatie over 

Joodse inwoners van Drenthe en helpen met het organiseren van activiteiten en herdenkingen.  

In de maanden oktober, november en december 2017 hebben in totaal 562 mensen de voormalige 

synagoge bezocht. Dit is zeker geen slecht resultaat te noemen en het bestuur van SSC wenst het 

museum en vooral ook u lezers een heel goed 2018 toe.  

 

Beheerstichting 

 

Eind december is er door SSC een beheerstichting opgericht. De reden hiervoor is dat alleen 

subsidie verstrekt kan worden om het gebouw op te knappen indien er een beheerstichting zou 

zijn die gelieerd is aan SSC. Zowel de provincie als de gemeente Coevorden hebben positief 

gereageerd op deze stap waardoor nu vervolg onderhandelingen gevoerd kunnen worden. 

Daarna kan er verder gewerkt worden aan de herbestemming en restauratie van het gebouw. 

 

Even voorstellen 

 

Het bestuur van SSC wil graag een nieuw bestuurslid aan u voorstellen. Zij 

is nu nog beter in staat om al haar taken te kunnen vervullen.  

 

Mijn naam is Gerard van den Hoven en ik woon sinds 1971 in Coevorden 

en omgeving. Meer dan 40 jaar heb ik les gegeven in het voortgezet 

onderwijs en geniet nu van mijn vrije tijd. Mijn interesse gaat onder andere 

uit naar architectuur en openbaar vervoer. Omdat in Coevorden al veel 

moois aan gebouwen verdwenen is, ben ik blij dat de Synagoge in ieder geval bewaard is gebleven. 

Hier is een belangrijk stuk geschiedenis van onze stad, provincie en de grensstreek te ervaren en ik wil 

graag een bijdrage leveren aan het behoud er van.  

 



PR-activiteiten 

 

Eind december was onze eerste publieksfolder klaar in twee talen: het 

Nederlands en in het Duits. Deze folder wordt verstuurd naar diverse 

organisatie en attracties waar veel mensen komen om ze te stimuleren om 

kennis te nemen van het ‘Museum en Centrum waar het verhaal over het 

Joodse leven in Drenthe en omgeving’ te beleven, te horen en te lezen is. 

Tevens worden organisaties uitgenodigd om in groepsverband de voormalige 

synagoge te bezoeken, dit kan ook op afspraak buiten de openingstijden om. 

 

Activiteiten  

 

Tijdens de Chanoeka lezing van donderdag 14 december 2017 vertelde drs. Hetty Cohen Stuart-Fens 

over het ontstaan en de gebruiken van het chanoekafeest. De lezing werd opgeluisterd met speciale 

Chanoeka liedjes, het dreidel spel voor kinderen en het proeven van latkes en soefganiot. Tot slot 

onthulde Hetty Cohen Stuart-Fens de Chanoeka-tafel die nu een vaste plaats in de synagoge heeft. 

 

Het Bach Recital dat Jeroen de Groot zaterdag 23 december in 

de synagoge speelde was een groot succes. Het publiek was erg 

onder de indruk en bekroonde de viool virtuoos met een luid 

applaus en veel bravo’s. Jeroen noemde het spelen in de 

synagoge een feestje en benadrukte dat hij graag nog eens terug 

komt in de synagoge. Theater Hofpoort ging met dit recital 

‘Buiten de Poort’ en zorgde samen met Stichting Synagoge 

Coevorden voor een onvergetelijke avond. Beide organisaties 

zullen de goede samenwerking in 2018 zeker voortzetten.  

 

Kalender 2018 

 

Donderdag 22 februari 19.30 uur, open vriendenavond met lezing ‘Achter 42 gesloten voordeuren’, 

door Ysbrand van der Weide. Entree € 5,- inclusief koffie/thee. Voor vrienden is deze avond gratis.  

Donderdag 25 maart 15.00-17.00 uur: Inleiding op Chassidische legenden en de tien druksels die 

Hendrik Werkman naar aanleiding van deze legenden heeft gemaakt. De vertellingen worden 

afgewisseld met muziek. Entree € 7,50, voor vrienden € 5,- , inclusief koffie/thee. 

Donderdag 5 april 19.30-22.00 uur: schilderen n.a.v. Chassidische legenden en de druksels van 

Werkman. Entree: €7,50 inclusief koffie/thee; voor vrienden €5,-.  

Deelname aan beide activiteiten kost: €10,- ; vrienden €7,50 

Donderdag 12 april: Jom Hasjoa herdenking. Entree gratis. 

Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur: dodenherdenking met kranslegging bij de synagoge. 

Zondag 27 mei 15.00-17.00 uur: muzikale lezing. Meer informatie volgt. 

Half mei wordt een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend en naar aanleiding daarvan zal in juni  

nog een lezing volgen.   

 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 

Barend Faddegon (secretaris), 

E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl    

Telefoon:+316 1601 8914  

Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via:  

secretaris@synagoge-coevorden.nl    
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