
NIEUWSBRIEF JULI 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.7   
 

Synagoge en corona 

 

De synagoge is weer open voor het publiek, maar omdat nog geen vaccinatie tegen Covid-19 is gevonden 

moeten we maatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht nemen. Dit betekent inschrijven van de 

bezoekers, hygiëne maatregelen en 1,5 meter afstand handhaven. De bezoekers weten de synagoge weer te 

vinden en niemand heeft (echt) moeite met de voorgeschreven richtlijnen. 

SSC is ook erg blij met alle vrijwilligers die zijn ingeschreven bij de synagoge. Niemand heeft zich afgemeld 

als gastvrouw/heer, ondanks dat de meeste mensen niet meer de basisschool leeftijd hebben, en zij ontvangen 

de bezoekers weer met veel plezier. Nieuwe vrijwilligers voor het ontvangen van de bezoekers kunnen zich 

nog steeds aanmelden, zodat we de inzet kunnen beperken tot maximaal één dagdeel per twee weken. Hebt u 

belangstelling, meld u dan aan via het secretariaat: secretaris@synagoge-coevorden.nl 

 

Bouwperikelen  

 

Nu de corona-periode wat minder drukkend is op de activiteiten, h  ebben we kunnen nagaan wat we van het 

door de provincie beschikbaar gestelde budget nog over hebben. Met onze vertrouwde plaatselijke bedrijven 

Ter Steege en Hemmes hebben we afspraken kunnen maken dat het dak van de sjoel deels geïsoleerd kan 

worden en er is ook nog geld voor verlichting onder en boven het balkon. Dat zijn deze zomer de enige 

werkzaamheden. 

Natuurlijk proberen we nog aanvullende subsidie te krijgen, maar dat is niet eenvoudig. Dus onze andere 

wensen zullen waarschijnlijk dit jaar niet vervuld kunnen worden. De foto’s zijn gemaakt door Tjitte 

Hogeterp. 
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Vacature 

 

Ben Kuiper, penningmeester sinds 2016, is verhuisd en woont nu te ver weg om zijn functie te kunnen blijven 

vervullen. Het bestuur van SSC vindt het erg jammer dat Ben vertrekt om zijn grote inzet voor de synagoge. 

Daardoor is nu een bestuursvacature ontstaan. Ben Kuiper blijft nog tot het eind van dit jaar de functie van 

penningmeester vervullen zodat hij ook nog de nieuwe collega kan inwerken. Kent u iemand die feeling heeft 

met de voormalige synagoge en een goede penningmeester zou kunnen zijn, of heeft u zelf belangstelling, 

neem dan contact op met Barend Faddegon, secretaris van SSC via: secretaris@synagoge-coevorden.nl. Wij 

maken dan een afspraak voor een kennismaking en leggen de werkzaamheden van de penningmeester uit.  

 

Activiteiten 

 

Wij gaan ervan uit dat we ook in het najaar nog rekening moeten houden met de 1,5 meter afstand en dat 

betekent dat maar weinig mensen tegelijk in de synagoge kunnen. Toch denken we alweer aan het organiseren 

van activiteiten. Onze eerste activiteit is deelname aan de Open Monumenten Dagen van 12 en 13 september. 

Wij zullen beide dagen open zijn van 13.00 tot 17.00 uur en werken druk aan het thema van dat jaar: 

Leermomenten. 

Op zondagmiddag 4 oktober wordt het boek ‘Nog 12 wilden 

onderduiken’. Het Joodse leven in Coevorden voor, tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog en het onderduikverhaal van Izak Kan 

uitgegeven in aanwezigheid van de familie Kan uit Israël. We 

hebben specifiek voor deze periode gekozen om het boek uit te 

brengen, om te herdenken dat het 78 jaar geleden is dat bijna alle 

Joodse Coevordenaren zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. 

Om voldoende mensen te kunnen ontvangen wijken we uit naar een 

andere zaal en alle belangstellenden zullen zich van tevoren moeten 

aanmelden. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog deze 

zomer. 

Een vriendenavond kunnen we pas weer organiseren als een vaccin 

tegen het Coronavirus is gevonden, want een vriendenavond willen wij uiteraard graag in de synagoge 

houden. We hopen dan ook dat we de actie ‘Vrienden vragen nieuwe vrienden’ kunnen opstarten omdat deze 

in het voorjaar moest worden afgelast. Vorig jaar kon geen entree gevraagd worden voor een bezoek aan de 

synagoge door de overlast van de verbouwing en dit jaar konden we maar kort bezoekers ontvangen door de 

Corona maatregelen. Dit heeft uiteraard gezorgd voor heel weinig inkomsten terwijl er wel uitgaven zijn. Een 

groei van onze vriendenclub zou heel welkom zijn. 

 

 

 

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  

Van l.n.r.: Lin Kan, echtgenoot Isak 

Hamelburch, Isi, moeder Jetje en vader 

Andries. Foto eindjaren 1930. 
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