
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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:  
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 
Van 24-12-2021 tot en met 16-1-2022 is het museum gesloten. 
 
Vijfde Jaargang, nr.10  

Geschenken 
 

SSC ontving van mevrouw Lukken-Van Coevorden uit Emmen een gele stoffen 
‘Jodenster’ uit de T  weede Wereloorlog. Zo’n ster ontbrak nog aan onze 
verzameling en daarom zijn we heel blij met dit item.  
Van Mieke en Hans Zilverberg kregen 
wij een houten knaapje van De 
Bijenkorf. Hun grootouders, Hartog 
en Sara Zilverberg, waren voor de 
oorlog eigenaars van De Bijenkorf in 
de Friesestraat nr. 30 en na 1945 zette 
Sara de winkel voort in de Friesestraat 

16. Ook dit item wordt toegevoegd aan onze collectie. Beide 
familes willen we daarom heel hartelijk bedanken voor deze 
voorwerpen. 
We krijgen ook regelmatig financiële giften en boeken voor onze 
bibliotheek en willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken.  
________________________________________________________________________________________ 
Vriendenavond 
 

Door de corona-pandemie is het alweer twee jaar geleden dat we een 
vriendenavond hebben georganiseerd, maar nu kan het weer. We 
zijn erg blij dat zoveel mensen het werk van SSC steunen met een 
gift van minimaal € 25,- per jaar. Wij nodigen daarom de vrienden 
van SSC uit voor donderdag 25 november om 19.30 uur in het 
synagoge-museum. Tijdens de avond zal een lezing gegeven worden 
over Louis van Coevorden en zijn familie, kunt u de tentoonstelling 
bekijken en de film ‘Sporen van het Joodse leven in Drenthe en 
omgeving’ zien. Voor vrienden van SSC is de avond gratis, andere 
belangstellenden betalen € 5,--. Wij houden ons aan de dan geldende 

corona-maatregelen. Opgavie via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 
 

Dirkje Mulder ontvangt het houten knaapje 
van De Bijenkorf van Hans en Mieke 
Zilverberg. 

Titelblad van de film 



Wereldconcerten 
 In het kader van Wereldconcerten binnen de gemeente Coevorden, 
speelt de Jiddische band ‘Di Gojim’ op 10 december om 20.00 uur 
in de synagoge. Klezmer is een onweerstaanbare mix van Balkan-, 
Jiddische en zigeunermuziek vermengd met jazz en circusmuziek. 
Opzwepend en ontroerend. De band was ook in 2019 in het 
synagoge-museum Coevorden en toen was het een swingende avond 
en de voorstelling geheel uitverkocht. Ook hiervoor is opgave 
noodzakelijk want diverse mensen hebben zich alweer aangemeld. 
Dit kan via: info@synagoge-coevorden.nl . De entree is € 10,-. 
Vrienden van SSC betalen € 7,50. 

________________________________________________________________________________________ 
Activiteiten 
 
De maand oktober was een actieve maand voor SSC. Op zondag 3 
oktober is de tentoonstelling Engelandvaarder en Eichmann 
ontvoerder. Louis van Coevorden, een gewone jongen in een 
ongewone tijd geopend en het gelijknamige boek gepresenteerd. Op 
dezelfde middag zijn 11 Stolpersteine gelegd. Er waren veel 
bezoekers, zowel families als belangstellenden.   
De voorstelling ‘Om in de overwinning te geloven’ van Thirsa van Til 

op zondag 24 oktober, moest 
helaas worden afgezegd door 
te weinig belangstelling.  
Daarentegen werd op 28 
oktober de presentatie van de film ‘Sporen van het Joodse leven in 
Drenthe en omgeving’, weer goed bezocht. Beide bijeenkomsten 
trokken meer dan 60 belangstellenden waardoor we genoodzaak 
waren om enkele mensen teleur te stellen. Bij 65 bezoekers voor 

één bijeenkomst is ons gebouw vol. Hebt u de presentatie van 3 of 
28 oktober gemist, dan bent u uiteraard van harte welkom op 25 

november. Opgave kan via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 
De activiteiten voor de eerste drie maanden in 2022 zijn:  
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. 
Vrienden van SSC krijgen op alle activiteiten € 2,50 korting. Wilt u aanwezig zijn bij een van de activiteiten,  
meldt u dan tijdig aan via: info@synagoge-coevorden.nl . 

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  

Een volle zaal tijdens de presentatie van 
de film. 

De vrijwilligers die hebben 
meegewerkt gewerkt aan de film 
worden in het zonnetje gezet. 

Vier bandleden komen in Coevorden spelen. 


