NIEUWSBRIEF MEI 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 (op dit moment gesloten wegens Corona):
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.5
Synagoge Museum
Helaas is nog niet bekend wanneer de voormalige synagoge haar deuren weer
mag openen voor museumbezoekers, maar wij zijn er klaar voor. De anderhalve
meter-afstand is gewaarborgd, ontsmettingsmiddelen en mondkapjes zijn
aangeschaft en ook de gastvrouwen en heren staan te springen om weer
bezoekers te mogen ontvangen. Houd de berichtgeving van de overheid in de
gaten, want zodra het kan openen wij weer onze deuren zodat u nog tot eind
september kunt genieten van de tentoonstelling ‘Mystiek van de Hebreeuwse
letters’. Het zou heel jammer zijn indien alle schilderijen onverrichter zaken
terug gebracht moeten worden.

De levensboom van Ruud
Bartlema.

Herdenking oorlogsslachtoffers
Elk jaar worden op 4 mei alle oorlogsslachtoffers herdacht in Nederland, maar ook dit jaar is dat door het
coronavirus nog steeds niet mogelijk zoals we dat gewend zijn. Het 4-mei comité Coevorden en Stichting
Synagoge Coevorden hebben daarom een aangepast herdenking bedacht. Op maandag 3 mei zijn door comitéleden en vrijwilligers van SSC alle 39 Stolpersteine die in Coevorden liggen gepoetst zodat ze weer goed te
lezen zijn.

Daarna zijn op dinsdag 4 mei kransen en bloemstukken gelegd door het 4-mei comité en SSC bij het
monument naast de synagoge voor alle vermoorde Joodse burgers uit de gemeente Coevorden en bij het

verzetsmonument. Door leden van de Scouting en de Jeugdbrandweer zijn bloemstukken gelegd op de graven
van de overleden Coevordense soldaten.

Foto’s zijn gemaakt door Bep Houwen
Activiteiten
De voorlopige activiteitenkalender ziet er nu als volgt uit:
11 en 12 september:
Open Monumenten dagen. De synagoge is dan ook op zondag open.
2 oktober:
Opening van de tentoonstelling en presentatie van het boek: Engelandvaarder en
Eichmann ontvoerder, Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone
tijd.
24 Oktober:
Voorstelling Om in de overwinning te geloven door Thirsa van Til.
26 november:
Lezing over Louis van Coevorden door Dirkje Mulder-Boers
20 februari:
Jiddische voorstelling door de groep Niet in het Zwart.
8 maart:
Internationale vrouwendag met een lezing over Sterke Joodse vrouwen.
27 april
Jom Hasjoa herdenking.
1 mei:
Mauthauzen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort.
4 mei:
Dodenherdenking.
Colofon
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