
 NIEUWSBRIEF MEI 2020 

 

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. 

Door het coronavirus tot nader bericht gesloten. 

 

Vierde Jaargang, nr.5   
 

Corona 

 

Zoals iedereen nu wel weet, neemt het besmettingsgevaar van het Coronavirus iets af en worden maatregelen 

weer iets verruimd. Maar nog niet in die mate dat we weer alle dingen kunnen doen die we voor het uitbreken 

van het virus ook deden. We weten op dit moment nog niet wanneer de synagoge weer open kan als museum, 

maar het bestuur zal wel al maatregelen nemen en een protocol opstellen volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Ook wij zijn dan klaar zodra de synagoge als museum weer open mag voor bezoekers. Op onze website en 

facebook pagina zullen we de openingsdatum gaan communiceren zodra dit bekend is.  

Activiteiten voor het najaar worden nog niet gepland om te voorkomen dat we weer alles moeten afzeggen.  

 

Tentoonstelling 

 

Op 30 januari 2020 hebben wij de tentoonstelling over de bevrijding 

van de concentratiekampen geopend en deze zou half september 

worden vervangen door een nieuwe tentoonstelling. Omdat nog maar 

weinig mensen de tentoonstelling konden bekijken, hebben we 

besloten om hem te laten staan tot aan het eind van 2020. Hiervoor zijn 

wij dank verschuldigd aan het Herinneringscentrum Westerbork omdat 

wij de goederen in bruikleen, zoals het kamp pak uit Auschwitz, foto’s 

en andere voorwerpen, kunnen blijven lenen tot januari 1921. We zijn 

ook dank verschuldigd aan schilder Ruud Bartlema uit Amsterdam 

omdat hij heeft kunnen regelen dat wij zijn schilderijen, die nodig zijn 

voor de tentoonstelling over ‘De mystiek van de Hebreeuwse Letters’, 

nu van januari tot september 2021 kunnen laten zien in de synagoge. 

Hierdoor krijgen bezoekers ook in het najaar nog tijd om de 

tentoonstelling over de concentratie kampen te komen bekijken. 

 

 

 

 

 

 

De mystieke Levensboom, een 

schilderij van Ruud Bartlema 



Herdenkingen 

 

De Jom Hasjoa herdenking heeft dit jaar   op 

gepaste afstand plaatsgevonden. In de 

synagoge is de herdenking gehouden door drie 

mensen en dit is gefilmd.  

Het filmpje is te zien op onze website: 

www.synagoge-coevorden.nl/activiteiten. 

Maar we hebben ook bericht gekregen van 

lezers dat zij de Jom Hasjoa herdenking thuis 

hebben gehouden. Op bijgevoegde foto zijn 

zes brandende kaarsen te zien. Wij willen alle 

mensen bedanken die de herdenking op afstand hebben gehouden en ons foto’s 

hebben gestuurd. 

Ook de 4 mei herdenking zal dit jaar op afstand worden gehouden. Geen toespraken 

of een stille tocht, maar ook nu weer het advies om thuis om 20.00 uur de 2 minuten 

stilte in acht te nemen. Er worden wel kransen en bloemen gelegd bij de synagoge 

door de gemeente, het 4 mei comité en het bestuur van SSC, maar dit alles onafhankelijk van elkaar. Zo 

werken wij allen eraan mee om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl  

 

 

Het kadiesj wordt gelezen door Wil 

Hein. 

Jeanet Regeling legt rozen bij het 

monument. 

Lezers branden 6 kaarsen 

voor de vermoorde Joden. 
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