
NIEUWSBRIEF MEI 2018 
 

Stichting Synagoge Coevorden 

Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse  

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

 

Bezoekadres: 

Kerkstraat 36 

7741 JC Coevorden 

Tel. (0524) 700219 

Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

 

Tweede Jaargang, nr.5 

 

 

Bestuurswisseling 

 

Nadat Henk Dijkema vier jaar lid is geweest van het bestuur van SSC, heeft hij besloten om zich terug 

te trekken als bestuurder. Hij draagt SSC een warm hart toe en daarom hebben hij en zijn vrouw zich 

aangemeld als vrijwilligers. Samen zullen zij af en toe te zien zijn als gastheer en gastvrouw tijdens 

openingstijden. Het bestuur bedankt Henk voor zijn inzet en deskundigheid waarop we de afgelopen 

jaren konden bouwen.   

 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Mark Schuitema, ben 42 jaar en sinds deze maand ben ik 

lid van het bestuur. Hoewel ik in Emmen woon, heb ik een nauwe band 

met Coevorden. Ik werk bijna 20 jaar aan De Nieuwe Veste als docent 

geschiedenis en teamcoördinator in de sector m+hv. Via mijn werk kom 

ik regelmatig in aanraking met het erfgoed van de stad en ben ik actief 

het verhaal van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog te 

vertellen. Jaarlijks organiseer ik een reis naar Auschwitz voor onze 

leerlingen en bezoeken we Westerbork. Ik wil graag een bijdrage leveren 

nu ook het verhaal van de synagoge onder de aandacht van de jongeren te 

brengen en ervoor te zorgen dat dit stuk erfgoed behouden blijft.  

 

 

Activiteiten 

 

Op donderdag 5 april hebben 5 artiesten onder leiding van Jeanet 

Regeling hun kunsten laten zien. In de inleiding hadden Jeanet en 

Hetty aangegeven wat de bedoeling was en daarna konden 1 man 

en 4 vrouwen aan het werk. Omdat de druksels van Werkman, 

die hij had gemaakt naar aanleiding van de chassidische legenden 

van Martin Buber, de inspiratiebron waren, werden de artistieke 

werken heel erg verschillend. Maar de avond was erg genoeglijk 

en door het bezoek van Bep voor de foto’s en van familieleden 

voor het bewonderen van de resultaten, is de avond voorbij 

gevlogen. Met dank aan Jeanet en Hetty voor hun voorbereiding, is de avond afgesloten en zijn de 

gemaakte werken te drogen gelegd. Deze zijn nu te bewonderen in de synagoge.  

 

 

 



Jom Hasjoa 

 

In de synagoge is donderdag 12 april 2018 de tiende Jom 

Hasjoa herdenking gehouden. Er werd herdacht hoe 146 

Joden uit Coevorden, Dalen, Sleen en Meppen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. Het thema was 

“Hoop…” Er was grote belangstelling voor deze 

herdenking. Na het welkomstwoord van voorzitter Ernst 

Rosenbaum van Stichting Synagoge Coevorden  

verzorgde Jeanet Regeling de inleiding, waarna kaarsen 

werden aangestoken door Thea Westerbeek. Daarna 

volgde het gedicht “Rustig slapen” van Elly en Rikkert, voorgedragen door Thea Westerbeek. Pastoor 

G. Mateman las het Kinah en wethouder J. Zwiers hield een toespraak over het thema Hoop. De 

herdenking kreeg een gezicht, door het voorlezen van de namen door dhr R.Renkema, mevr. G. 

Wagemaker en de leerlingen van De Nieuwe Veste Amina Osman en Milou Membre waarna twee 

minuten stilte werd gehouden. Na het Kaddiesj door ds. A. Schipper en Onze Vader door pastoor T.T. 

Tjepkema, werden het Hatikva en het Wilhelmus staande gezongen. Mevrouw Westerbeek sloot de 

herdenkingsavond door aan 10 mensen een witte roos te overhandigen om bij het monument te leggen. 

De dames G. Pos (fluit) en A.van der Beem (piano) verzorgden de muziek. 

 

 

Geschonken 

 

De laatste week van april werden wij verrast met materiaal 

uit de regio Amsterdam. Een van onze vrijwilligers was daar 

op vriendenbezoek en nadat er uitgebreid over het werk van 

de synagoge in Coevorden werd gesproken kreeg hij tassen 

vol attributen mee, die voor ons heel waardevol zijn. Het 

betreft vooral voorwerpen die geschikt zijn om de kamer in te 

richten die wij bestemd hebben voor de jeugd. Het betreft 

boekjes voor de schooljeugd, maar ook joodse spelletjes, 

kleurplaten en zelfs vooroorlogse schoolplaten. Tevens 

kregen wij een aantal foto’s die in Israël gemaakt zijn en de 

Israëlische vlag. Wij willen de kennissen van Henk en Annie heel erg bedanken voor hun gulle giften. 

 

Kalender 2018 

 

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’. Om 

deze tentoonstelling te openen, komt de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, naar de 

synagoge in Coevorden. Tevens wordt dan een nieuw tentoonstellingsboekje gepresenteerd waarin  de 

geschiedenis van de Drentse synagogen staat beschreven. 

 

 

 

 



Activiteiten samenwerkingspartners  

 

Theater Hofpoort presenteert op maandag 14 mei om 20.00 uur het nieuwe jaarprogramma. Deze 

avond is gratis toegankelijk voor lezers van deze nieuwsbrief.  

 

 

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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