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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 

Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

 

Derde Jaargang, nr.6 

 

Verbouwing 

 

Zoals afgesproken houden we u op de hoogte van de 

verbouwing. Nadat de zolderverdieping was gestript, is nu 

isolatiemateriaal aangebracht en zijn drie ramen geplaatst 

aan de rechterzijde. Dit betekent dat we de energiekosten 

voor de verwarming de komende winter beter in de hand 

kunnen houden en dat we door het plaatsen van de ramen, 

boven twee kamers voor bezoekers kunnen inrichten. De 

voorkamer zal gebruikt worden voor tijdelijke 

tentoonstellingen en de achterste kamer voor educatie. 

Wij verwachten de kamers begin juli te kunnen inrichten. 

De eerste tentoonstelling in de voorkamer zal gaan over 

Joodse begrafenisrituelen en daarbij worden foto’s vertoond van alle Joodse begraafplaatsen in Drenthe. 

 

Bezoekers 

 

Door de verbouwing was het regelmatig lawaaierig in de voormalige synagoge, maar het grootste probleem 

was dat we het gebouw niet schoon konden houden en dat af en toe de verwarming het niet deed omdat die 

moest worden afgesloten. Daarom heeft het bestuur besloten om geen entree te heffen zolang de verbouwing 

duurt. Zo hoefden wij het gebouw niet te sluiten en kwamen de vele bezoekers niet voor een dichte deur.  

Concerten 

 

In de zomer worden twee concerten gegeven in de voormalige synagoge. 

Zaterdag 22 juni om 20.00 uur vindt het concert, de Zomer Tour van zanger-pianist Roon Staal, plaats in de 

synagoge. Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d'Ancona en eerder al goede kritieken 

ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan, heeft een authentieke en intrigerende 

performance en weet een steeds breder publiek te bereiken met zijn liederen en liedjes van grote namen en 

eigen werk. Kaarten voor de Zomer Concerten zijn te bestellen via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-

30025992. De toegangsprijs is € 17,50. De zaal is om 19.30 uur open. 

Vrijdag 5 juli om 21.00 uur vindt het eindconcert van de zangstudenten van Christel Peters plaats met de 

naam: ‘Zing wie je bent!’. De zaal is om 20.30 uur open. De toegangsprijs is € 5,- inclusief kop koffie of thee 

bij binnenkomst. Kaartjes zijn te koop via cpmusicproductions@gmail.com.  

 

 

 

 

http://www.roonstaal.com/
mailto:cpmusicproductions@gmail.com


Schenkingen 

 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om een fototoestel van voor de oorlog voor onze tentoonstelling en 

we kunnen nu melden dat wij en fototoestel uit de jaren 1930 hebben gekregen van de heer Jager uit Assen. 

Daarvoor onze hartelijke dank.  

 

Activiteiten seizoen 2019-2020 

 

Voor het nieuwe seizoen willen we alvast enkele data aan u doorgeven van activiteiten die worden 

georganiseerd. De komende zomer ontvangt u van ons weer een uitgebreide activiteitenfolder. 

Zaterdag en zondag 14 en 15 september is de synagoge open van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de Open 

Monumentendagen.  

Donderdag 19 september om 19.30 uur een lezing van Koert Broersma over zijn nieuwe boek ‘Buigen 

onder de storm. Philip Mechanicus, verslaggever tot in de dood, 1889-1944’. De journalist Mechanicus hield 

een dagboek bij in het doorgangskamp te Westerbork en werd vermoord in Auschwitz. Het boek is die avond 

te koop in de synagoge.  

Donderdag 3 oktober om 19.00 uur Open Joodse Huizen. Er staan dit jaar drie huizen, waar interessante 

verhalen over de Joodse bewoners worden verteld, open voor bezoekers. In een van de huizen heeft de 

voormalige Joodse socialistische wethouder Hartog Zilverberg gewoond.  

Dinsdag 29 oktober om 14.00 uur leggen van Stolpersteine.  

Voor november wordt nog aan een lezing gewerkt over Joodse begrafenisrituelen. 

Zondag 22 december om 14.30 uur Winterconcert. Het Noord Nederlands Orkest duo Sergei Bolotny, viool, 

en Keiko Sakuma, piano, spelen muziek van Joodse componisten.  

 

Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding van de nazi overheersing en in dat jaar zullen er ook in 

de synagoge interessante lezingen, muziekvoorstellingen en een studiedag worden georganiseerd.  

 

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.nloor je tranen heen; 

ze laten je huilen, 
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