NIEUWSBRIEF JULI 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.7
Bezoekers
Dat musea weer open zijn, doet veel mensen plezier. Wij merken dit aan de bezoekers die naar het synagogemuseum komen. Velen komen speciaal voor de schilderijen van Ruud Bartlema, ‘Mystiek van de Hebreeuwse
letters’, die nog tot eind september te bewonderen zijn in de synagoge. Wilt u binnenkort ook nog eens langs
komen en zeker weten dat u niet buiten hoeft te wachten tot u naar binnen mag, meld u dan aan via:
info@synagoge-coevorden.nl
Frisse start
Op 10 juni opende de synagoge weer voor de eerste keer
haar deuren. Dinsdag 8 juni was ’s morgens door een aantal
vrijwilligers alles stofvrij gemaakt en ’s avonds was er een
bijeenkomst voor de vrijwilligers. Het was fijn om elkaar na
zo lange tijd weer te spreken. Onze secretaris Gerard van
den Hoven vertelde iets over de nieuwe wet W.B.T.R.(Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Ook SSC moet
voldoen aan deze wet die 1 juli ingaat, maar het houdt wel
meer administratie in. De gastvrouwen en heren moeten de
bezoekers op een andere manier registreren en bijhouden
Vrijwilligersavond. Foto: Bep Houwen.
hoe er betaald wordt. Verder heeft onze voorzitter Wil Hein
iets verteld over de mikwe, de nieuwe tentoonstellingsruimte die vanaf 24 juni te zien is, en over de
tentoonstelling ‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’. Voorlopig blijven de bestaande Covid registratie bij de
deur en de mondkapjes, van kracht. Onze gastvrouwen en heren hebben er weer veel zin in en hopen op een
groot aantal bezoekers!
Bedankt
Wij willen de achterkleinkinderen van David Krammer hartelijk bedanken voor de unieke (les) boeken uit de
nalatenschap van hun ouders en grootouders. De boekjes zijn nu weer thuisgekomen in de speciale kamer die
voor David en Mietje Krammer is ingericht in de leraarswoning naast de voormalige synagoge waar zij 43 jaar
hebben gewoond.

Ontdek Cultureel Coevorden!
Cultureel Coevorden heeft de handen ineen geslagen en gezamenlijk een promotievideo gemaakt om ons
onder de aandacht te brengen van het publiek. En … de instellingen zijn #Mooierdanooit. De boodschap van
de promotievideo is: Ontdek cultureel Coevorden!
U kunt de video bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=Mmt5OLHK7Nk
De video is gemaakt door Jur Wiersema en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van gemeente
Coevorden en provincie Drenthe.
Activiteiten
De activiteitenkalender voor het seizoen 2021-2022 is klaar. Alle activiteiten staan hieronder op een rij zodat
u het overzicht kunt bewaren. Vrienden van SSC krijgen op alle activiteiten € 2,50 korting. Wilt u aanwezig
zijn bij een van de activiteiten, meld u dan tijdig aan via: info@synagoge-coevorden.nl
5 september:
Opening van het culturele seizoen Coevorden met veel activiteiten op de Markt en de
Weeshuisweide. Ook voor kinderen. Geen aanmelding nodig en geen entree.
11 en 12 september:
Open Monumenten Dagen: synagoge-museum is ook op zondag open. Geen entree.
22 september:
Lezing en rondleiding voor de Drentse activiteit: Gekleurd Grijs. Entree € 2,50
3 oktober:
Opening van de tentoonstelling en presentatie van het boek: Engelandvaarder en
Eichmann ontvoerder. Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone
tijd. Entree € 2,50.
24 oktober:
Voorstelling: Om in de overwinning te geloven door Thirsa van Til. Entree € 10,-.
25 november:
Lezing over Louis van Coevorden door Dirkje Mulder-Boers. Entree € 5,--.
10 december:
In het kader van Wereldconcerten treed de Jiddische band Di Gojim op. Entree € 10,-.
27 januari:
Lezing over ‘De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu’ door
Bep Braam. Entree € 5,--.
20 februari:
Jiddische voorstelling door de groep: Niet in het Zwart. Entree € 10,-.
8 maart:
Internationale vrouwendag met een lezing door Paul Glazer over het boek: Dansen
met de vijand. Entree € 7,50.
22 april:
Open Joodse Huizen. Geen entree.
28 april
Jom Hasjoa herdenking. Geen entree.
1 mei:
Mauthauzen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort.
4 mei:
Dodenherdenking.
21 mei:
Opening tentoonstelling over Jacob Israel de Haan met lezing van prof. Chris van
Weel. Entree € 5,--.
5 juni:
Sjawoet viering. Op deze dag wordt herdacht dat de Torah op Sinai is gegeven.
Entree € 5,--.
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.
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