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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:
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
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Verbouwing
De zolderverdieping is klaar en is op donderdag 29 augustus officieel
geopend door wethouder Zwiers. Ook beneden loopt de verbouwing op
schema. De kelderruimte is gestuct en dat wordt de ruimte waar
bezoekers binnenkort kennis kunnen nemen over hoe een Mikwe er
uitziet en wat de gebruiken van een reinigingsbad zijn. De voorkamer
van de woning is eveneens bijna klaar. De kamer is geïsoleerd en
voorzien van een nieuw kleurtje. In de komende winter wordt in de
voorkamer de David en Mietje Krammer kamer ingericht en geopend
door een van de familieleden. Maar dit is niet het einde van de renovatie.
Eind augustus is gestart met het opknappen van de gang. De muren worden voorzien van een nieuwe stuclaag
en bij de voordeur komt een glazen wand. Tevens starten we in september waarschijnlijk met het opknappen
van de achterkamer. Eind 2019 moet de hele verbouw van de woning en de gang naar de synagoge zijn
gerenoveerd. Het bestuur is blij dat de voormalige synagoge tijdens de verbouwing gewoon open kon blijven
en dat is door de vele bezoekers die we deze zomer mochten ontvangen erg gewaardeerd.
Activiteiten
Zaterdag en zondag 14 en 15 september is de synagoge open van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de Open
Monumentendagen waarvan het thema dit jaar is: plaatsen van vertier. In de synagoge kan tijdens deze dagen
worden geschilderd, kinderen kunnen luisteren naar Joodse sprookjes en er worden Joodse lekkernijen
gepresenteerd. De entree is gratis.
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. Entree € 5,-, vrienden SSC € 2,50.
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. De start is om 19.00 uur in de synagoge. Entree is gratis.
Schenkingen
De voormalige synagoge ontvangt regelmatig geschenken van mensen die SSC een warm hart toedragen.
Hierdoor raakt onze boekenkast mooi gevuld, maar we krijgen ook steeds meer voorwerpen die in een

synagoge thuishoren. Zo kreeg SSC van de heer Leo Meijers uit Amstelveen een prachtige talliet, waarmee
ons doel om kennis over Joodse gewoonten en gebruiken te verspreiden, weer beter kunnen vervullen. Een
talliet is een rechthoekig omzoomd gebedskleed met aan de vier hoeken draadjes, tsietsiet geheten, die door
mannen – tegenwoordig ook door sommige vrouwen – wordt gedragen tijdens het gebed. Verder kregen we
nog een prachtig, zelf geborduurde sabbat tafelkleed uit de nalatenschap van mevr. De Haan met gebedenboek
en mooi versiert tasje waarin het gebedenboek kon worden meegenomen. Onze dank is groot voor al deze
geschenken.
Tentoonstellingen
Op donderdag 29 augustus is de tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven onder grote
belangstelling geopend op de geheel vernieuwde bovenverdieping.
Eduard Huisman, consul-beheerder NIK Begraafplaatsen heeft een
referaat gehouden over de Joodse gewoonten met betrekking tot
het begraven en het onderhoud van de Joodse begraafplaatsen.
Wethouder Zwiers heeft de geheel verbouwde bovenverdieping
geopend waarna Arthur Vis, ambassadeur voor SSC bij de Joodse
gemeenschap in Amsterdam/Amstelveen en omgeving de
tentoonstelling opende. Op de tentoonstelling zijn niet alleen veel
voorwerpen te zien rond sterven, dood en begraven, maar ook
foto’s van alle 21 Drentse Joodse begraafplaatsen en de
begraafplaats in het Groningse Leek en het Duitse Neuenhaus. In
Arthur Vis en Eduard Huisman openen de
november zal nog een lezing volgen over de Joodse
tentoonstelling.
begrafenisrituelen.
Activiteiten seizoen 2019
Op dinsdag 29 oktober worden weer Stolpersteine gelegd. De start is om 14.00 uur in de synagoge.
Donderdag 21 november om 20.00 uur lezing door mevrouw J. Zilverberg over ‘Joodse begrafenisrituelen’.
Deze lezing sluit goed aan bij de tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven.
Entree € 7,50, vrienden SSC € 5,-.
Zondag 22 december om 14.30 uur Winterconcert. Het Noord Nederlands Orkest duo Sergei Bolotny, viool,
en Keiko Sakuma, piano, speelt muziek van Joodse componisten. Entree € 15,-, vrienden SSC € 12,50.
Bij de entreeprijs is steeds een kop koffie of thee inbegrepen.
Kaarten voor de voorstellingen kunnen besproken worden via: info@synagoge-coevorden.nl.
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding van de nazi overheersing en in dat jaar zullen ook in de
synagoge interessante lezingen, muziekvoorstellingen en een studiedag worden georganiseerd.
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