
NIEUWSBRIEF JUNI 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.6   
 

Wij mogen weer open 

 

SSC is heel blij u te laten weten dat we met ingang van 10 juni 2021 de deuren van het synagoge-museum 

weer mogen openen. Naast onze vaste tentoonstelling is tot 26 september de schilderijen tentoonstelling 

‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’ te bewonderen.  

Dat musea weer open mogen, betekent niet dat alle veiligheidsmaatregelen zijn verdwenen. We blijven onze 

bezoekers en vrijwilligers beschermen tegen het coronavirus. Het betekent dat iedereen nog steeds 1,5 meter 

afstand van elkaar moet houden, dat we maar acht bezoekers tegelijk mogen ontvangen en dat ze een 

mondkapje moeten dragen. Wij controleren geen test- of vaccinatiebewijzen.  

Wilt u zeker weten dat u niet buiten hoeft te wachten tot u naar binnen mag, meld u dan aan via: 

info@synagoge-coevorden.nl 

 

Stolpersteine 

 

Nadat het meer dan een jaar geleden is dat in Coevorden Stolpersteine zijn 

gelegd, start SSC dit jaar opnieuw met het leggen van negen Stolpersteine. 

Doordat de coronacrisis nog niet voorbij is, mogen wij nog geen grote groepen 

ontvangen in de voormalige synagoge en daarom is aanmelden noodzakelijk. 

Familieleden die bij ons bekend zijn, hebben al een uitnodiging gehad en 

krijgen voorrang. Wilt u toch graag bij het leggen van de Stolpersteine 

aanwezig zijn, meld u dan aan via bhfaddegon@gmail.com.   

De Stolpersteine worden gelegd op dinsdag 6 juli, vanaf 14.00 uur, vanuit de 

voormalige synagoge, Kerkstraat 36 Coevorden. Dit keer worden Stolpersteine gelegd voor de volgende 

personen: Wilhelmina van Coeverden-van der Wijk en haar dochtertje Jeannette, Aleida Kramerstraat 22. 

Abraham Krammer, zijn vrouw Mietje Krammer-Nord en hun kinderen Betje en Mietje, Aleida Kramerstraat 

15. Estella Meiboom-Hompes en haar dochter Mietje, Van Heutszsingel 45 (nu 41). En voor Coos van 

Coevorden, Frieschestraat 29. Ondertussen is de steen voor Jacob Zilverberg, die in Tuindorp 88 woonde, 

opnieuw gelegd. Nu met de juiste naam erop.     

Mikwe 

 

In het synagoge-museum was geen Mikwe meer. Waarschijnlijk is die bij alle verbouwingen die het gebouw 

sinds 1950 heeft ondergaan, onder het beton verdwenen. Om bezoekers toch een indruk te geven hoe een 

Mikwe eruit ziet en wat de reinigingsrituelen inhouden, is nu de kelder ingericht als Mikwe-

tentoonstellingsruimte.  
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Secretariaat 

 

Barend Faddegon heeft al enige tijd geleden aangegeven dat het secretaraat hem te veel wordt. Daarop heeft 

Gerard van den Hoven besloten in overleg met Barend, om per 1 juni het secretariaat over te nemen. Voor de 

Stolpersteine en Jom Hasjoa blijft Barend de aangewezen persoon. Veel dank gaat natuurlijk uit naar Barend 

voor de jaren dat hij het secretariaat heeft willen doen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

Activiteiten  

 

De activiteitenkalender voor het seizoen 2021-2022 is nu bijna klaar, we zijn nog op zoek naar een Jiddisch 

concert voor december. De kalender ziet er als volgt uit: 

5 september: Opening van het culturele seizoen Coevorden. Culturele organisaties presenteren zich 

op de Markt en op de Weeshuisweide zijn activiteiten voor kinderen, SSC is 

aanwezig. 

11 en 12 september:  Open Monumenten dagen: synagoge-museum is ook op zondag open.  

22 september: Lezing en rondleiding voor de Drentse activiteit: Gekleurd Grijs.  

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. 

27 januari: Lezing over ‘De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu’ door 

Bep Braam. 

20 februari: Jiddische voorstelling door de groep: Niet in het Zwart. 

8 maart: Internationale vrouwendag met een lezing door Paul Glazer over het boek: Dansen 

met de vijand.  

28 april Jom Hasjoa herdenking. 

1 mei: Mauthauzen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort. 

4 mei: Dodenherdenking. 

Colofon 

 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 

Redactieadres: secretariaat SSC, 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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