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Erfpachtovereenkomst Synagoge 

 

Op 10 december hebben wethouder Zwiers van de gemeente Coevorden en de 

heren Gerard Siebum en Ben Kuiper van Stichting Beheer Onroerend Goed 

Synagoge Coevorden (SBOGSC) een erfpachtovereenkomst getekend. Een 

mooie stap die wordt gezet voor verdere ontwikkeling van de synagoge. 

Daarmee is de weg, na uitvoerig overleg, vrij voor een beslist noodzakelijke 

restauratie van deze mooie synagoge. Wethouder Zwiers gaf het belang en het 

behoud van een zodanig historisch gebouw voor Coevorden aan en zegde toe 

zich ook in de toekomst blijvend in te zetten voor deze synagoge.  

Ook de bijdrage van de provincie Drenthe wordt als waardevol beschouwd. 

Een flinke stap voorwaarts om het gebouw een blijvende belangrijke functie te 

geven in Coevorden is hiermee gezet.  

Het voltallige bestuur van Stichting Synagoge Coevorden (SSC) en de andere 

genodigden waaronder de burgemeester van Emlichheim zijn verheugd met 

deze ontwikkelingen en willen zich inzetten om het behoud van deze 

synagoge te realiseren. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Voorstellen bestuur SBOGSC 

 

Voor de Beheerstichting is een apart bestuur geïnstalleerd dat nauw gelieerd is aan Stichting Synagoge 

Coevorden. Twee bestuursleden van SSC, Ben Kuipers en Gerard van den Hoven, hebben zitting in het 

bestuur en daaraan zijn twee nieuwe mensen, Gerard Siebum (voorzitter) en Wim Postma (lid), toegevoegd. 

Zij stellen zich hieronder aan u voor.  

Mijn naam is Gerard Siebum en ik ben afgestudeerd aan de Business School in 

bedrijfskunde, met twee majors in Verander management en Leiderschap. Ik ben 

lid van de Rotary-club in Emmen. Wij wonen als gezin Siebum in het mooie 

Dalen. We zijn rijk met onze twee jongens Ivo (1995) en Stijn (1997) die beiden 

studeren. Geja mijn vrouw is een echte Dalense en heeft als kerntaak de familie 

Siebum te managen en zij doet graag iets voor haar medemens. Ik werd gegrepen 

door de enthousiaste verhalen van bestuur en adviseurs van SSC en om de 

voormalige synagoge in stand te kunnen houden wil ik graag een bijdragen 

leveren als voorzitter van Beheerstichting Synagoge Coevorden. 

 

Van l. naar r.: G. Siebum 

(voorzitter), B. Kuipers 

(Penningmeester),                        

J. Zwiers (wethouder) 



 Mijn naam is Wim Postma, gepensioneerd provinciaal ambtenaar en bestuurslid van 

de stichting Drents Monument. Vanuit deze hoedanigheid ben ik al een aantal jaren, 

samen met mijn medebestuurslid Jan Hulsegge en onze projectleiders Aaldert Sikken 

en Peter Schenk betrokken bij de ontwikkeling van plannen voor herbestemming van 

de synagoge en het rabbihuis in Coevorden. Vanuit mijn achtergrond als architect / 

stedenbouwkundige wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de realisering van de 

bouwplannen van dit monument. De stichting Drents Monument heeft de afgelopen 

jaren meegeholpen bij zoeken van maatschappelijk draagvlak om dit monument te 

behouden als herdenkingsplaats van het Joodse leven in Coevorden en wijde 

omgeving.  

 

Restauratie van de synagoge 

 

Het overleg met de monumentencommissie verloopt moeizaam, maar we hebben toch enige hoop dat we op 3 

december tot zaken gekomen zijn. In dat geval krijgen we positief advies en kunnen we een bouwvergunning 

aanvragen bij de gemeente, die dan na een aantal weken ook gegeven wordt.  

Ons doel is om het gebouw zo weinig mogelijk te veranderen en toch iets te doen aan de kosten. Daartoe 

worden in ieder geval de buitenmuren en het dak van de rabbiwoning geïsoleerd. Het enkele glas in de ramen 

wordt vervangen door beter isolerend glas. Verder willen we de gevaarlijke trap vanuit de gang naar boven 

veiliger maken en gaan we de achterkamer boven inrichten voor informatie aan leerlingen van de scholen in 

onze gemeente.  

Jammer genoeg mogen we aan de sjoel niet genoeg veranderen om deze te isoleren, maar dat moeten we dan 

maar aanvaarden. De verwarming wordt wel aangepast om niet het hele gebouw te verwarmen als we maar 

één ruimte gebruiken.  

Als alles naar wens verloopt, kunnen we in het voorjaar de meeste zaken realiseren en is de synagoge voor 

langere tijd voldoende gebruiksklaar. Dan kunnen we de provincie, die de verbouwing grotendeels subsidieert, 

een klein, maar mooi museum laten zien dat voldoet aan wat nodig is voor een goede exploitatie. 

 

Wijziging openingstijden 

 

Het Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse leven in Drenthe en omgeving te horen, te zien en 

te beleven is, is van 1 tot en met 15 januari gesloten. Vanaf 17 januari tot 15 april zijn wij geopend op 

donderdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur en van 15 april tot 1 november van 13.00-17.00 uur.  

 

 

Wij wensen u allen en ‘Het museum en het centrum waar het verhaal wordt verteld van het Joodse leven in 

Drenthe en omgeving’, hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe. 

 

Het bestuur van SSC. 

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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