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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. 
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Maquette  

 

De heer Jan Abbing heeft een prachtige maquette gemaakt van de 

synagoge en deze is daar tijdelijk te bewonderen. De schaal is 1 op 

43. Met de maquette is een goede indruk te krijgen van grootte van 

de sjoel en het rabbihuis. Vooral de lengte van het rabbihuis zorgt 

voor verbazing bij bezoekers. Dat komt natuurlijk doordat de beide 

kamers beneden kleiner lijken dan ze zijn en men de ruimte van de 

WC’s vergeet. Jan maakt vele maquettes op deze schaal als hobby 

en wie meer van zijn kunstwerken wil zien, kan bijvoorbeeld in het 

voormalige ING-gebouw op het stationsplein kijken. 

 

 

 

Vrouwenbalkon en Kristallnacht-tentoonstelling 

 

In de week van 22 oktober is de aanpassing van het vrouwenbalkon rond gekomen. De uiteindelijke 

vormgeving is gerealiseerd en er ligt nieuwe vloerbedekking. Er moet hier en daar nog een likje verf op, maar 

dat zal nog gebeuren voor de opening van de tentoonstelling over de Kristallnacht. Die tentoonstelling komt 

op het vrouwenbalkon, waardoor we nu zowel de Drentse synagogen kunnen tonen in de boven-voorkamer als 

de verschrikkingen van de Kristallnacht op het balkon. 

 

 

Jiddische dans 

 

Wij hebben op zondag 10 februari 2019 om 14.30 uur, een ingelaste activiteit gepland en wel Jiddische dans 

van twee Oekraïense dansers, Natalja en Olena en hun beide dochters. Zij worden daarbij begeleid door 

Klezmermuziek. In februari zijn beide dames in Nederland en zij willen heel graag dansen in de synagoge te 

Coevorden. De aanwezigen kunnen aan het dansen deelnemen. Natalja is een professioneel danseres en trad 

onder ander op in Moskou, Minsk en Leningrad en Olena danst in haar vrije tijd. Natalja werkt op het 

Israëlisch consulaat in Lviv en begeleid Joodse studenten op de universiteit? Olena geeft overal in de 

Oekraïne Hebreeuwse les en doet met een groep studenten opgravingen naar resten van de Joodse cultuur. Als 

SSC zijn wij blij om deze Oekraïense dames te mogen ontvangen. 

 

 



Richtingbord 

 

Wie heel goed kijkt, kan zien dat onder de boom in de Gasthuisstraat een tweede bord naar het synagoge-

museum wijst. Op de markt was al een bordje opgehangen deze zomer, maar we wilden graag nog wat 

verwijzingen en één daarvan is gerealiseerd. Bovendien mogen we van de overburen ons eigen bord op hun 

stoep zetten, waardoor we nog meer mensen kunnen wijzen op onze ingang.  

 

 

Kalender  

 

In de maand November herdenken wij dat het 80 jaar geleden is dat de Reichspogrom, ofwel de Kristallnacht 

plaatsvond in Duitsland.   

Donderdag 1, aanvang 15.00 en 20.30 uur: film ‘Ehe im Schatten’ in Theater Hofpoort 

Entree: € 7,50, 65+  € 6,-. 

Zaterdag 10, aanvang 10.00 uur, Studiedag en opening tentoonstelling over de Kristallnacht.  

Op deze grensoverschrijdende studiedag komen sprekers uit Duitsland en Nederland vertellen over de 

Kristallnacht en de reacties vanuit Nederland. Entree: € 15,- inclusief lunch. Aanmelden noodzakelijk via: 

khoogenboezem@planet.nl.   

Zondag 18, aanvang 14.30 uur, Verhalen over de Kristallnacht, verteld door leerlingen van de Nieuwe Veste, 

Jeanet Reggeling en drs. Hetty Cohen Stuart-Fens en omlijst met Klezmermuziek gespeeld door Jan Boheur. 

De heer Naber uit Nordhorn zal een inleiding in het Nederlands verzorgen. Entree: € 7,50,- vrienden SSC € 5,-

jeugd tot 17 jaar en vrijwilligers SSC gratis.  

December: Zaterdag 8, aanvang 20.15 uur. Lenny Kuhr zingt o.a. over Chanoeka. Kaarten via Hofpoort. 

Entree: € 17,50, vrienden en vrijwilligers SSC € 12,50 en kaarten bestellen via secretariaat SSC.   

Zaterdag 22, aanvang 20.15 uur, winterconcert, Henriëtte de Groot (zang) en Tjako van Schie (piano) nemen 

U mee op een muzikale reis. Entree: € 12,50 vrienden SSC € 10,-, vrijwilligers SSC gratis. 

Januari: Donderdag 24, aanvang 19.30 uur, drs. Judith van Weperen geeft een lezing over de Drentse 

schrijfster Carry van Bruggen (1881-1931). Carry werd geboren in Smilde als dochter van de joods-orthodoxe 

godsdienstleraar en voorzanger Izak de Haan. In haar autobiografische boek Het huisje aan de sloot, schreef 

zij over het leven van een joodse familie in Drenthe. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-, vrijwilligers SSC gratis. 

Februari: Zondag 10, aanvang 14.30 uur Jiddische dans en Klezmermuziek. De Oekraïense Natalja en Olena 

en hun beide dochters dansen op Klezmermuziek. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-, vrijwilligers SSC gratis.  

Zondag 24, aanvang 14.30 uur Een rugzak vol verhalen. Loek Boer, de man met een rugzak vol verhalen en 

voorwerpen, vertelt twee verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Het is zijn kracht om een brug te slaan 

tussen toen en nu. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-, vrijwilligers SSC gratis. 

Maart: Zondag 24, Aanvang 14.30 uur Lucette van den Berg zingt Jiddische liederen, zij wordt begeleid door 

gitarist Erik Raayman. Entree: € 10,- vrienden € 7,50 vrienden, vrijwilligers SSC gratis. 

 

Alle voorstellingen zijn inclusief koffie of thee. 

 

 

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 of 

Facebook.com/synagogecoevorden. 

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

secretaris@synagoge-coevorden.nl.  
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