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Erfpacht overeenkomst 

 

Op maandag 10 december 2018 om 8.30 uur, wordt de erfpachtovereenkomst getekend in de synagoge te 

Coevorden door wethouder Zwiers en de heren Siebum en Kuiper. De bestaande constructie, die in januari 

2017 was overeengekomen tussen de gemeente en SSC, bleek niet het beoogde effect te hebben. Het was 

namelijk erg moeilijk om fondsen te krijgen voor de renovatie van het gebouw zolang dit in eigendom van de 

gemeente was. In overleg met de gemeente, financiers en SSC is daarom besloten om een Beheerstichting op 

te richten die nauw gelieerd is aan SSC, maar waarin het beheer van het gebouw kan worden ondergebracht. 

De heer Siebum is voorzitter van Stichting Beheer Onroerend Goed Synagoge Coevorden (SBOGSC) en de 

heer Kuiper is penningmeester. Vrienden en belangstellenden zijn van harte welkom bij de ondertekening. 

 

 

Kristallnacht: tentoonstelling, studiedag, verhalenmiddag en film 

 

In de maand november is veel aandacht besteed aan de Kristallnacht die 80 jaar geleden in Duitsland heeft 

plaatsgevonden. De belangstelling voor de studiedag was enorm, meer dan 70 mensen bezochten deze dag. De 

studiedag was georganiseerd door de Stichting Over en Weer, das Heimatmuseum Leer en Stichting Synagoge 

Coevorden (SSC). Door subsidie van de EDR was deze dag mogelijk gemaakt. Mevrouw Kösters, 

Bürgermeisterin Samtgemeinde Emlichheim en de heer Bouwmeester, burgemeester van Coevorden openden 

de studiedag, de tentoonstelling en de film over de Kristallnacht. Als dank daarvoor kregen zij het eerste 

exemplaar van het tweetalig boekje over de Kristallnacht dat door SSC is uitgegeven. 

In Nederland is het woord Kristallnacht de gebruikelijke term, maar door de 

studiedag weten wij dat in Duitsland wordt gesproken over November 

Pogroms. Dit omdat de naam Kristallnacht afkomstig is van de nazi’s en er 

die maand meerdere Pogroms waren. De vier sprekers op de studiedag 

kwamen uit Nederland en uit Duitsland.  

De korte film, die speciaal gemaakt is voor SSC, laat duidelijk zien hoe de 

Novemberpogroms waren opgezet. Het was geen spontane volkswoede zoals 

de nazi’s de wereld wilden laten geloven, maar het is via een vooropgezet 

plan van Goebbels uitgevoerd. De film is voor iedereen in de synagoge te 

zien en duurt circa 8 minuten. Ook is de tentoonstelling nog tot april 2019 

te bekijken. Op zondag 18 november lazen twee scholieren van de 

Nieuwe Veste en twee vrijwilligers van de synagoge ervaringsverhalen 

voor uit het boek Nooit meer terug naar dat land. Ger Naber uit Nordhorn 

had de inleiding verzorgd en Jan Boheur uit Emmen zorgde voor de 

omlijsting met Klezmermuziek. 



______________________________________________________________________________________ 

Schenkingen 

 

SSC krijgt met enige regelmaat geschenken voor de synagoge. Deze geschenken zijn heel uiteenlopend, van 

boeken, tot een Shalom tegeltje tot een mooie Menora. Door deze geschenken kunnen we steeds beter uitleg 

geven over het Joodse-leven en wij bedanken dan ook alle gulle gevers. 

______________________________________________________________________________________ 

Nieuwe traditie in de synagoge: Winterconcert 

 

Zangeres Henriëtte de Groot en pianist Tjako van Schie komen in de synagoge in Coevorden op 22 december 

een mooi decemberverrassingsprogramma verzorgen! De kou buiten zal in schril contrast staan met hun 

warme muzikale keuzes, waarin het duo zowel klassieke, joodse als 

filmmuziek zal presenteren. Voor elk wat wils dus, waarbij deze twee 

gerenommeerde musici het programma zelf zullen toelichten. Henriëtte en 

Tjako werken al sinds 2014 samen en hebben onlangs een mijlpaal bereikt 

met hun nieuwste cd met filmmuziek. Ongebruikelijke crossovers schuwen 

ze als klassiek geschoolde musici dus niet, hetgeen tot verrassende 

interpretaties leidt. Na een romantisch  Russisch liedprogramma, een 

betoverend Frans maneschijnprogramma, en hun recente uitstap naar 

Hollywoodsongs, zijn nu hun pijlen ook gericht op Joodse en Jiddische 

muziek. Een aantal indrukwekkende liederen zullen ze ook zeker op het 

concert in de synagoge brengen.  

Datum: Zaterdag 22 december, aanvang 20.15 uur, Entree: € 12,50 vrienden SSC € 10,-, vrijwilligers SSC 

gratis. 

 

Kalender  

 

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. SSC zal 

trakteren op typisch Chanoeka lekkers als latkes en soefganiot.  

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. 

 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 

Barend Faddegon (secretaris) 

E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

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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