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Voorwoord van de voorzitter
Beste donateurs, vrienden van de Stichting, lezers,
2020 was zeker een bewogen jaar! Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen, begon het jaar hoopvol met een
aantal activiteiten, waar mensen in de omgeving, maar ook van ver buiten Coevorden, kennis maakten met
alles wat gaande was in Sjoel Coevorden. In maart, met de eerste lockdown vanwege het coronavirus, zijn
wij een nieuw tijdperk in gegaan, waar wij nog een periode last van zullen hebben, zolang het virus niet
onder controle is.
In maanden sinds maart 2020, zijn er periodes geweest waar het complex weer open mocht voor
bezoekers. Daarin zijn onze vrijwilligers van groot belang geweest om mensen welkom te heten. Dat wij
een prachtig complex, met mooie verhalen over Joods leven in Coevorden kunnen laten zien, is iets dat
belangrijk is in de geschiedenis van Coevorden en Zuidoost Drenthe. Vrijwilligers, schoonmaak(st)ers,
beheerders, hartelijk dank voor jullie inzet.
En natuurlijk, zoals bij vele instanties, was voor ons ook 2020 een beperkt financieel jaar. Wij zijn dankbaar
voor allen die zich als donateur ook dit jaar betrokken voelen bij het werk van de Stichting. Als u in de
komende maanden ons nog verder wilt steunen, misschien met een extra donatie, zal dat in dankbaarheid
worden ontvangen. Wij gaan 2021 in met goede moed – goede moed dat alles weer open mag, onze
geplande tentoonstellingen en voorstellingen veel mensen trekken en dat onze vrijwilligers weer bezoekers
een warm welkom mogen geven.
Wilhelmina Hein,
voorzitter Stichting Synagoge Coevorden
Ontwikkelingen in het bestuur
Het bestuur van SSC heeft aan het einde van het jaar afscheid genomen van Ben Kuiper, onze
penningmeester. Ben is in 2016 bestuurslid geworden en heeft sindsdien de functie van penningmeester
op vakkundige wijze vervuld, met een flinke dosis humor en collegialiteit. Daarvoor zijn we hem zeer
dankbaar. Vlak voor het einde van het jaar diende zich de nieuwe penningmeester aan, Erik Jan Dam,
waar we voor de kerst kennis mee hebben gemaakt. We zien met hem uit naar voortzetting van goed
beheer van de financiën.

Ontwikkelingen in de vrijwilligers groep
De groep vrijwilligers ondersteunt het bestuur met de ontvangst van bezoekers, het uitzoeken van
historische gegevens van Joodse Coevordenaren en het bijhouden van de website en facebook. In de loop
van het jaar is de groep uitgebreid met de dames Yvonne Kerkhoven en Geke Koopal als gastvrouwen en
met het echtpaar Bea en Cees Kromhout, als speurders

Renovatie en verbouwing van de Rabbiwoning
Na alle renovatie werkzaamheden in 2019, hebben we de achterkamer/kantoorruimte opnieuw ingericht.
Tevens is de glazen deur, met daarin de Davidster gegraveerd, in de gang geplaatst, waardoor veel minder
warmte het gebouw verlaat als iemand binnen komt. In de sjoel is verlichting aangebracht onder het balkon
en ook boven de vrouwengalerij.

Activiteiten
Het hele jaar 2020 zou staan in het teken van 75 jaar bevrijding en beëindiging van de 2e Wereldoorlog.
Maar 2020 is wat betreft de activiteiten zeer nadelig beïnvloed door de corona crisis. In januari hebben
twee bijzondere bijeenkomsten plaats gevonden rondom de herdenking van de bevrijding van
vernietigingskamp Auschwitz. Op 23 januari heeft Monica Franken een lezing verzorgd over haar vader, die
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als enige uit haar familie Auschwitz overleefde. Aliet Hogen Esch en Hans Tobi zongen Jiddische liederen
over oorlog en vrede.
Zondag 26 januari werd het Levenslicht ontstoken, ter herinnering aan alle omgekomen Joden, Sinti en
Roma uit Nederland. Het lichtkunstwerk heeft een aantal dagen bij het monument aan de buitengevel van
de synagoge gestaan en kon door iedereen bekeken worden.
30 januari was de provinciale herdenking ’s avond in de synagoge. Dit was tevens de start van de
activiteiten in Drenthe met betrekking tot 75 jaar leven in vrijheid. Op deze avond opende gedeputeerde C.
Bijl het herdenkingsjaar en sprak Opperrabbijn B. Jacobs over de betekenis van de bevrijding van
Auschwitz voor de Joodse bevolking. Vervolgens opende burgemeester B. Bouwmeester de
indrukwekkende tentoonstelling over de concentratiekampen.
Vrijdag 14 februari verzorgde rabbijn Tamara Benima een open Joodse dienst in een overvolle sjoel. Op 2
oktober 1942 was de laatste gebedsdienst in de synagoge van Coevorden geweest. De bijeenkomst op 14
februari was dus een bijzondere gebeurtenis, waaraan ook een aantal nabestaanden heeft deelgenomen.
Vervolgens zijn in maart en april alle activiteiten stopgezet in verband met de corona crisis.
Op 20 april heeft de Jom Hasjoa herdenking plaats gevonden op gepaste afstand. Alleen de namen van de
bewoners die op 2 oktober 1942 uit de Kerkstraat 36 zijn gedeporteerd, zijn opgelezen. Daarmee werden
alle omgebrachte Joodse medeburgers herdacht. Onze voorzitter, mevrouw Wil Hein, heeft de kaarsen
aangestoken en het Kaddish uitgesproken. Daarna hebben Wil Hein en Jeanet Regeling de rozen gelegd
bij het monument buiten. De bijeenkomst is opgenomen en vervolgens aan alle ontvangers van de
nieuwsbrief verstuurd.
Ook de 4 mei herdenking is op afstand gehouden. Geen toespraken en stille tocht, maar wel kransleging
door leden van het 4 mei comité en bestuur SSC.
Vanaf donderdag 4 juni mocht de synagoge weer beperkt open, voor maximaal 6 – 8 bezoekers tegelijk.
Volgens het geldende protocol is een looproute samengesteld en moeten de bezoekers zich eerst
inschrijven en handen reinigen voor ze binnen mogen komen.
Op 12 en 13 september hebben de Open Monumenten Dagen plaats gevonden, die redelijk goed zijn
bezocht en een aantal interessante gesprekken opleverden.
De presentatie van het boek “Nog 12 wilden onderduiken”, heeft plaats gevonden op zondagmiddag 4
oktober. Door de coronamaatregelen in Israël konden de familieleden van Izak Kan hier helaas niet in
levende lijve bij aanwezig zijn. Zij hebben de bijeenkomst digitaal bijgewoond.
De bijeenkomst rondom het onthullen van nieuwe Stolpersteine is niet doorgegaan in verband met nieuwe
maatregelen rondom corona. De verwachting is dat dit in april 2021 zal kunnen plaats vinden.
10 december is de lezing van Wil Hein wel doorgegaan, met een zeer beperkt aantal aanwezigen. Wil heeft
gesproken over de stromingen in het Jodendom. Het was een zeer leerzame avond
Schenkingen
Tot onze grote vreugde is de originele Parochet van Coevorden terug gevonden op een zolder in Zutphen.
Nu hangt hij weer, in bruikleen, in de sjoel in Coevorden. Daarnaast hebben we diverse schenkingen van
boeken en andere voorwerpen gekregen.
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Bezoekersaantallen
In 2020 was er weer een groeiende belangstelling en bekendheid waar te nemen, ondanks dat we beperkt
open zijn geweest en weinig activiteiten doorgang konden vinden. In totaal mochten we, in de korte tijd dat
we open waren, 986 bezoekers en deelnemers aan bijeenkomsten verwelkomen. Dit is 35 procent minder
dan in 2019.
Plannen voor 2021
In 2020 zou er vooral veel aandacht zijn voor het thema 75 jaar Bevrijding. Heel veel van de geplande
activiteiten zijn verplaatst naar 2021, waarbij het nog niet zeker is of deze in 2021 wel kunnen plaatsvinden.
In april 2021 is het de bedoeling om 10 nieuwe Stolpersteine (struikelstenen ) te leggen. In de loop van
2021 zal de namenplaat naast het monument vervangen worden door een nieuwe plaat, met daarop de
namen en de leeftijd van alle vermoorde Joodse mensen uit de gemeente Coevorden.
Van januari tot en met september is de schilderijententoonstelling “Mystiek van de Hebreeuwse letters” te
zien in de voormalige synagoge en zal schilder mysticus, Ruud Bartlema, daarover een lezing geven. In
maart wordt aandacht geschonken aan de internationale vrouwendag, waarbij ook twee Joodse vrouwen
uit Coevorden voor het voetlicht worden gebracht.
SSC sluit in het najaar aan bij Coevorden als culturele hoofdstad van de provincie Drenthe. Het thema voor
dit jaar is “Verbonden in Verhalen”. De opzet van SSC is om een boek uit te brengen met het verhaal van
Louis van Coevorden, alias Yehuda Shimoni, een tentoonstelling over zijn leven in te richten en een
Jiddisch concert te organiseren, als een van de Wereld Concerten, die de gemeente Coevorden voor het
voetlicht wil brengen. Ook wordt voorlichting gegeven aan jongeren van de basisscholen en het voortgezet
onderwijs.
Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden kijkt er naar uit om in 2021 weer meer bezoekers te mogen
ontvangen, nadat de corona-beperkingen zijn opgeheven.

Coevorden, 1 maart 2021

Voorzitter

Secretaris

J. W. (Wil) Hein

B.H. (Barend) Faddegon

Stichting Synagoge Coevorden, Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden.
Adres secretariaat: Riedtal 9, D49843, Uelsen.
Telefonisch bereikbaar :+31616018914 of e mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl
Website: http://www.synagoge-coevorden.nl
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