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Oprichting Stichting beheer onroerend goed Synagoge Coevorden
Op 27 december 2017 is een nieuwe stichting opgericht met de naam: Stichting beheer onroerend goed
Synagoge Coevorden. Deze stichting is nauw verbonden aan SSC en heeft als doel het in eigendom
verkrijgen van de voormalige synagoge in Coevorden en tracht haar doel te verwezenlijken door het
verwerven van subsidies en het ontvangen van donaties. De reden van het oprichten van deze stichting
is het feit dat subsidies die voor aanpassing en renovatie van het gebouw worden verleend niet aan een
gemeente mogen worden verstrekt. De provincie heeft ons onder die voorwaarde reeds een eerste
bedrag overgemaakt. Daarnaast is de provincie bereid om ons de komende tijd, op basis van door ons
in te dienen begrotingen, verder te ondersteunen. Binnenkort vindt de officiële eigendomsoverdracht
door de gemeente aan de stichting plaats.

Activiteiten
Zondag 25 maart zijn chassidische legenden van
Martin Buber verteld door Hetty Cohen Stuart in de
synagoge. Het geheel werd omlijst door muziek van
Luit Kamphuis, die dwarsfluit speelde, en Jeanet
Regeling droeg gedichten voor uit het boek Onder de
weg en over de locht van Jan Siebo Uffen. Voor deze
middag was veel belangstelling van mensen uit de
wijde omgeving en zij hebben genoten van deze
voorstelling.

Vrijwilligers uitje
Op dinsdag 27 maart hadden wij ons eerste vrijwilligersuitje.
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet zijn we naar
de ‘mooiste synagoge in West Europa’ geweest. De insiders
weten dat hiermee de synagoge te Enschede wordt bedoeld.
Na een rondleiding door het gebouw en uitgebreide informatie
over het joodse geloof en gebruiken stond koffie klaar en
heerlijk matzes gebak. Het was tenslotte bijna Pesach. Na een
geslaagde middag waren we om ongeveer 17.30 uur weer in
Coevorden.

Uitbreiding tentoonstelling

De tentoonstelling in de voormalige synagoge is uitgebreid met
een Pesachtafel. Pesach is een van de belangrijkste feesten in
het jodendom en hiermee wordt het einde van de joodse
slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach
duurt zeven of acht dagen en begint op de avond van de 15e dag
van de maand Nisan. Nisan is de eerste maand van het joodse
Bijbelse jaar. Op onze tafel staat een sederschotel met daarop
verschillende soorten voedsel die een symbolische betekenis
hebben. Zo herinnert bitter kruid (mierikswortel) aan de
slavernij, peterselie aan de lente en zout water aan tranen van verdriet. Er ligt een boek (Haggada)
waaruit het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt gelezen.

Kalender 2018
Donderdagavond 5 april 19.30-22.00 uur: schilderen n.a.v. de Chassidische legenden en de druksels
van Werkman. Entree: € 7,50 inclusief koffie/thee en schildermateriaal; voor vrienden is de entree €5,Donderdag 12 april 19.00 uur: Jom Hasjoa herdenking. Entree gratis.
Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur: dodenherdenking met kranslegging bij de synagoge.
Zondag 13 mei, 15.00 uur: De kleindochter van Philip Mechanicus (1889-1944), Elisabeth Oets
brengt een hommage aan haar opa, die in Auschwitz werd vermoord. Zij vertelt zijn levensverhaal,
met fragmenten uit zijn beroemde oorlogsdagboek “In Depot” uit Kamp Westerbork. Zij zingt daarbij,
op piano begeleid door Mi Ying Chen, liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt, die
een hoopvol tegenwicht vormen bij dit aangrijpende verhaal. Entree € 10,-, voor vrienden € 7,50
inclusief koffie/thee.
Zaterdag 23 juni 14.00 -15.00 uur: opening tentoonstelling ‘Drentse synagogen, toen en nu’.

Activiteiten van synagoge Emmen
Joodse Open Huizen dag: Op 22 april zetten enkele joodse families en de Synagoge van Emmen haar
deuren open. Kom voor de verhalen, gedichten, muziek en Kaddisi. Het programma begint telkens op
het hele uur om 13:00 / 14:00 of 15:00 zo heeft u de mogelijkheid alle huizen te bezoeken. Om 16:00
is de afsluiting in de Synagoge van Emmen. Entree: gratis
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