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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.6 

 

 

Schenkingen 

 

Het bestuur is heel blij met de nieuwe geschenken die zij mocht ontvangen voor de collectie van ons 

museum. Het gaat om een Esterrol, een sjofar en twee prachtige jads.  

Uit de Esterrol wordt voorgelezen tijdens het Lotenfeest (Poeriem). Tijdens dit feest wordt gevierd dat 

de joden in Perzië ruim tweeduizend jaar geleden gered zijn van een dreigende 

ondergang.  

De sjofar of ramshoorn verwijst naar de ram die in het Bijbelse verhaal Isaak als 

offer verving. Het luisteren naar de ramshoorn is een van de aangrijpendste 

momenten van de Hoge Feestdagen. De honderd tonen roepen op tot inkeer en 

vragen God mild te zijn in zijn oordeel over de mens.   

Een jad is een zilveren bladwijzer die in de synagoge wordt gebruikt tijdens het 

voorlezen uit de Thora. Behoudens de praktische reden om tijdens het lezen de 

tekst aan te wijzen wordt de jad gebruikt uit eerbied voor de Thora en om te 

voorkomen dat de tekst vervuild of beschadigd raakt door direct vinger contact. 

SSC wil de heer Arthur Vis heel erg bedanken voor zijn bemiddelende rol bij deze schenking. 

 

 

‘Wachten op transport’ 

 

Op zondag 13 mei bracht Elisabeth Oets een hommage aan 

haar grootvader, Philip Mechanicus (1889-1944), die in het 

doorgangskamp Westerbork een dagboek bijhield over de 

periode dat hij moest wachten tot hij op transport werd gezet. 

Zij vertelde daarbij ook verhalen over het leven van haar opa 

en haar moeder. Tevens zong zij liederen van Ilse Weber die 

in Theresienstadt zijn gecomponeerd. De liederen gingen over 

angst en verdriet, maar ook over hoop en 

toekomstverwachtingen. Elisabeth heeft met haar prachtige 

stem deze liederen goed kunnen vertolken en zij werd op de 

piano begeleid door Mi Ying Chen. Het was een heel indrukwekkende bijeenkomst. Na afloop konden 

de bezoekers nog napraten met beide dames onder het genot van een kop koffie of thee.  

 

 

Facebook 

Sinds kort is Stichting Synagoge Coevorden ook actief op Facebook. Hoewel de pagina nog in 

ontwikkeling is, zijn wij wel al te volgen via facebook.com/synagogecoevorden. Het is de bedoeling 

dat wij met enige regelmaat berichten over tentoonstellingen, voorstellingen, voorwerpen en 

historische gebeurtenissen online plaatsen.  



 

 

 

Bouwplannen 

 

Nog steeds wachten we op de gemeente om eindelijk te kunnen beginnen met de aanpassingen aan het 

gebouw. De plannen om de isolatie en de toegang te verbeteren zijn er, maar we kunnen pas beginnen 

als de gemeente het eigendom van de synagoge heeft overgedragen aan ‘Stichting beheer onroerend 

goed Synagoge Coevorden’. Verder zijn we nog in discussie met de monumentencommissie die een 

aantal wijzigingen vraagt, waarvan het ons helaas niet duidelijk is, waarop dat baseert. Maar daar komt 

vast een oplossing voor. Zo gauw we meer weten, berichten we daarover in een volgende Nieuwsbrief. 

 

 

Tentoonstelling Drentse synagogen 

 

Op Zaterdag 23 juni wordt om 14.00 uur de tentoonstelling ‘Drentse 

synagogen, toen en nu’ geopend door de commissaris van de Koning, 

mevrouw Jetta Klijnsma. Tijdens de voorbereidingen van deze 

tentoonstelling kwamen we regelmatig voor aangename verrassingen te 

staan. Bij een globaal onderzoek dachten wij dat er in Drenthe twaalf (huis) 

synagogen zijn geweest, maar snel kwamen we erachter dat er in de 

provincie zeker zestien synagogen hebben gestaan. Toen het 

tentoonstellingsboekje bijna klaar was ontdekten we nog een barak 

synagoge in het doorgangskamp Westerbork en mogelijk een huissynagoge 

in Buinen. Dit laatste moet nog verder onderzocht worden. Voor deze 

tentoonstelling krijgen wij unieke voorwerpen in bruikleen van het Joods Historisch Museum 

Amsterdam. Voorwerpen die vroeger in Drentse synagogen thuis hoorden. Vrienden en vrijwilligers 

van de synagoge ontvangen een uitnodiging om de opening bij te wonen. Bent u op 23 juni verhindert, 

kom dan gerust eens langs tijdens de openingstijden. 

 

 

Privacy wetgeving 

 

Voor kleine organisaties als SSC is het van groot belang na te gaan of we voldoen aan de aanvullende 

eisen die de nieuwe privacywet stelt. Voor zover we kunnen nagaan heeft het bijvoorbeeld 

consequenties voor de Nieuwsbrief. Voor het publiceren van een foto van een bijeenkomst, moet van 

iedereen op de foto schriftelijk toestemming verkregen zijn. Omdat dat onhaalbaar is, zal de 

Nieuwsbrief er mogelijk wat kaler uit gaan zien in de toekomst. Het privacy beleid van SSC is te 

vinden op de website www.synagoge-coevorden.nl onder het kopje: Over ons. 

 

 

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    

Een nooit gebouwde 

synagoge in Drenthe 
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