NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
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.
Mondmasker verplicht, afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl
Vijfde Jaargang, nr.1
Beste wensen voor 2021
2020 was voor ons allen een vreemd jaar. Door het Coronavirus werd ons leven behoorlijk
op z’n kop gezet, maar het had ook veel invloed op het ‘Museum en centrum waar het
verhaal over het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ wordt verteld. Veel activiteiten
moesten worden afgezegd of konden maar in kleine kring doorgang vinden. Het
belangrijkste is natuurlijk de gezondheid van mensen en ook onze vrijwilligers zijn niet
allemaal ongeschonden door de eerste coronapandemie gekomen. Wij willen vooral onze
vrijwilligers heel erg bedanken dat zij, ondanks de angst voor het Coronavirus, zich zijn blijven inzetten in het
afgelopen moeilijke jaar. We hopen dat 2021 voor alle lezers van de Nieuwsbrief een goed en gezond jaar
mag worden en dat de mogelijkheid om de voormalige synagoge weer te bezoeken, volledig aanwezig zal
zijn.
Penningmeester
In december 2020 heeft het bestuur van SSC afscheid genomen van onze penningmeester Ben Kuiper. In een
periode dat de voormalige synagoge werd omgebouwd tot een museum, heeft Ben zijn taak als
penningmeester uitstekend vervuld. Subsidies voor de verbouwing, tentoonstellingen en activiteiten zijn door
hem aangevraagd en goed beheerd. We kunnen dan ook het jaar positief afsluiten. Het bestuur is door de
komst van de nieuwe penningmeester, Erik Jan Dam, weer helemaal compleet.
Hij stelt zichzelf even aan u voor: Mijn naam is Erik Jan Dam, ben 42 jaar
oud, getrouwd met Sandra en we hebben 3 kinderen, 2 jongens van 17 en 15
en een dochter van 13 jaar. Wij wonen inmiddels zo’n 20 jaar in Coevorden.
In het dagelijks leven ben ik in parttime loondienst bij een transportbedrijf
in Klazienaveen. Daarnaast hebben we aan huis een verhuurbedrijfje in
partytenten en alles wat daarin hangt en staat. Verder heb ik sinds dit jaar
een eigen boekhoudkantoor aan huis. In mijn vrije tijd lees en wandel ik
graag; we houden van reizen en ik ben ook betrokken bij activiteiten in onze
kerk, de Evangelische Gemeente de Fontein. Ik zie ernaar uit om deze
nieuwe uitdaging als penningmeester aan te gaan voor een bijzondere
stichting die zich inzet voor het in stand houden van de voormalige synagoge en de nagedachtenis aan de
Joden die in de oorlog zijn weggevoerd vanuit Coevorden.

Mystiek van de Hebreeuwse letters,
Op zaterdag 30 januari 2021 om 15.00 uur wordt de tentoonstelling Mystiek van
de Hebreeuwse letters geopend in de voormalige synagoge. Schilder en
mysticus Ruud Bartlema zal, voorafgaand aan de opening, een lezing geven
over zijn schilderwerk en de mystiek van de Hebreeuwse letters. In de synagoge
zijn van hem, vanaf die dag, circa 15 schilderijen te bewonderen. Ruud
Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en
bekwaamde zich als beeldend kunstenaar aan de Vrije Academie in dezelfde
stad. Ruud woont en werkt als beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek in
Amsterdam. Wilt u de opening bijwonen, dan kunt u zich opgeven via:
info@synagoge-coevorden.nl . Omdat wij ervan uitgaan dat we nog steeds in
een anderhalvemetersamenleving zitten, mogen er maar weinig mensen
De mystieke Levensboom, een
tegelijk in de synagoge en geldt de regel vol-is-vol, maar u kunt de
schilderij van Ruud Bartlema
tentoonstelling ook daarna nog zien tot september 2021.
De parochet
Wij willen iedereen bedanken die heeft gereageerd op ons bericht in de vorige Nieuwsbrief over de parochet,
en met name Ruth Koster die de volledige tekst heeft vertaald en een mooi overzicht heeft gemaakt over de
symbolen op de parochet. Dit overzicht ligt in het museum als uitleg voor de bezoekers.
Activiteiten
Wilt u een activiteit van SSC bijwonen, dan is het bespreken van een plaats noodzakelijk. Dit kan via:
info@synagoge-coevorden.nl. Houd voor de actuele informatie ook onze website in de gaten.
Onze activiteiten kalender ziet er als volgt uit:
30 januari:
Ruud Bartlema, Mystiek van de Hebreeuwse letters.
21 februari:
Johnny en Jones, Jiddische muziek door duo Niet In Het Zwart, 14.30 uur.
6 maart:
Sterke Joodse vrouwen, lezing door Judith van Weperen, 11.00 uur.
5 april:
Om in de overwinning te geloven, voorstelling door Thirsa van Til, 15.00 uur.
9 april:
Jom Hasjoa, 19.00 uur.
2 mei:
Voorstelling door de Hofpoort over Etty Hillesum.
4 mei:
Dodenherdenking.
Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC).
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.
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