
NIEUWSBRIEF JUNI 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. 

Vanaf 4 juni bezoek mogelijk op afspraak: info@synagoge-coevorden.nl 

 

 

Vierde Jaargang, nr.6   
 

Heropening synagoge 

 

Het besmettingsgevaar van het Coronavirus neemt steeds 

verder af en daardoor zijn de maatregelen weer iets 

verder verruimd. Dit betekent dat de synagoge vanaf 

donderdag 4 juni weer open zal gaan, maar wel  onder 

strikte voorwaarden. Om aan deze voorwaarden te 

kunnen voldoen, is hard gewerkt. Onze vrijwilligers 

hebben geholpen om de synagoge een schoonmaakbeurt 

te geven, er zijn beschermende maatregelen genomen en 

er is een Hygiëne Protocol opgesteld. Door de anderhalve 

meter afstand regel, kunnen we nu maar 6 tot 8 bezoekers 

tegelijk ontvangen en moet het bezoek worden 

aangemeld. Hiervoor is een aanmeldingsformulier op 

onze website geplaats onder: www.synagoge-coevorden.nl/informatie/openingstijden/ 

Aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl kan ook, onder vermelding van naam, dag en tijdstip van bezoek 

en het eigen e-mailadres of telefoonnummer.  

Wij hopen dat weer veel mensen een kijkje komen nemen in de synagoge. 

Corona Hygiëne Protocol  

 

Voor de bezoekers en aanwezigen in het museum geldt: 

 Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (vanaf 38 graden) of koorts, blijf thuis en maak een nieuwe afspraak. 

 Blijf thuis als iemand in uw huis koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft en maak 

een nieuwe afspraak. 

 Houd anderhalf meter afstand tussen de andere bezoekers, zowel voor als in het museum. 

 Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van uw bezoek. 

 Was uw handen met desinfecterende handgel bij binnenkomst. 

 Betaal vooraf op onze rekening of, eventueel, in de synagoge contactloos. 

 Volg altijd de aanwijzingen van de gastvrouwen en –heren op. 

 Het museum is op afspraak te bezoeken op donderdag- tot en met zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur.  

 Afspraak plannen via info@synagoge-coevorden.nl 

mailto:info@synagoge-coevorden.nl


Activiteiten voor het najaar kunnen nog niet worden gepland omdat maar weinig mensen tegelijk aanwezig 

mogen zijn in de synagoge.   

 

4 mei herdenking 

 

Net als de Jom Hasjoa herdenking heeft dit jaar   ook de 4 mei herdenking op gepaste afstand plaats gevonden. 

Dit betekende dat er geen stille tocht was en geen sprekers en schoolkinderen aanwezig waren, maar dat leden 

van het bestuur van het 4 mei comité Coevorden en van SSC bloemen en kransen hebben gelegd bij het 

monument van de synagoge. 

 

  
 

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  
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