NIEUWSBRIEF DECEMBER 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 2-12-2021 tot en met 17-1-2022 is het museum gesloten.
Vijfde Jaargang, nr.11
Corona en opening voor bezoekers
Het coronavirus is niet alleen nog steeds aanwezig, het verspreidt zich ook weer hevig in de Wereld,
Nederland en ook in Drenthe. Om de slagzin Samen krijgen wij corona eronder zin te geven, wil ook
SSC zijn steentje bijdragen. Daarom hebben wij onze winterstop vervroegd. Hij gaat nu in op
donderdag 2 december 2021 en duurt tot en met maandag 17 januari 2022. Wij hopen uiteraard dat
daarna het coronavirus weer enigszins onder controle is en wij u weer welkom mogen heten in ons
prachtige museum. Bezoekers kunnen dan nog steeds genieten van de tentoonstelling over Louis van
Coevorden en de film Sporen van het Joodse leven in Drenthe.
Wij hopen dat alle lezers van de Nieuwsbrief en bezoekers van het synagoge-museum, fijne
Chanoeka-dagen hebben gehad en wensen u ook allen fijne kersdagen en een goede jaarwisseling toe.
Geschenken
Zoals u af en toe kunt lezen, krijgen wij regelmatig
geschenken voor ons museum en daar zijn wij heel
dankbaar voor. Er is weer een aantal boeken gebracht
zodat onze bibliotheek verder groeit.
Een erg mooi en apart geschenk is een mezuzah, maar
dan één met een bijzonder verhaal. Van Loon, de man
die de mezuzah bracht, voelde zich ietwat ongemakkelijk omdat hij het exemplaar in de nalatenschap
van zijn vader had gevonden die van 1940 tot 1942 in Coevorden had gewoond. Zijn vraag was: hoe
kwam zijn vader aan deze mezuzah? Onze vraag was: Van wie is de mezuzah, want de Emmastraat als
Joods adres was bij ons totaal onbekend. Het mysterie van de mezuzah is
opgelost en in ons museum is het hele verhaal opgeslagen. Maar in het kort.
De muzuzah is van Abraham Hekscher die van 1939 tot 1940 in de
Emmastraat heeft gewoond, toen is hij verhuisd en heeft waarschijnlijk
vergeten om het kleinood van de deur te halen. Een paar maanden later kwam
de vader van Van Loon in de Emmastraat te wonen en hij heeft het al die
jaren bewaard. Wij zijn hem daar dankbaar voor en de mezuzah is nu niet
alleen te zien in ons museum, maar heeft ook meteen een uitgebreid verhaal
opgeleverd over de eigenaar.
Abraham Hekscher en zijn vrouw
Theodora Bachrach.

Ontwikkelingen
Op dit moment wordt gewerkt aan ons plan om in 2024, 10 jaar na de start, alle Stolpersteine in
Coevorden te hebben gelegd die nog gelegd moeten worden. Mede door een gift van de Diaconie
Protestantse Gemeente te Sleen/Dalen/Schoonoord, zijn we weer dichter bij dit doel gekomen.
Het Synagoge-museum Coevorden wil Het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving
vertellen, laten zien en beleven. Er zijn al veel voorwerpen verzameld en de film over dit leven is
klaar. Nu werken wij verder om alle genealogieën, foto’s en verhalen te verzamelen over die
voormalige Joodse inwoners in Drenthe en omgeving. Graag willen wij bezoekers in de gelegenheid
stellen om de genealogieën in te zien en uit te draaien, maar ook om de verhalen in de synagoge te
kunnen lezen en horen. Wij denken hierbij aan het aanschaffen van nieuwe apparatuur. Wij houden u
op de hoogte.
Activiteiten
In november was de vriendenavond met een lezing over Louis van Coevorden gepland, maar die kon
helaas niet doorgaan omdat veel mensen op het laatste moment lieten weten toch niet te komen. Dat is
heel begrijpelijk en daarom kijken wij of wij in het voorjaar, als het coronavirus beter onder controle
is, nog een vriendenavond kunnen inlassen. Vrienden van SSC zijn heel belangrijk omdat wij mede
door uw steun meer zaken kunnen verwezenlijken.
Helaas kan ook het optreden van de Jiddische band ‘Di Gojim’, op 10 december, door het corona-virus
niet doorgaan.
In de nieuwsbrief van januari hopen wij te kunnen melden dat de geplande lezing over De positie van
Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu wel door kan gaan.
De geplande activiteiten voor 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. € 7,50.
22 april:
Open Joodse Huizen. Geen entree.
28 april:
Jom Hasjoa herdenking. Geen entree.
1 mei:
Mauthausen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door de Hofpoort.
4 mei:
Nationale Dodenherdenking.
14 of 21 mei: Opening tentoonstelling over Jacob Israël de Haan met lezing van prof. Chris van
Weel. Entree € 5,--, vrienden gratis.
5 juni:
Sjawoet viering. Op deze dag wordt herdacht dat de Torah op Sinai is gegeven.
Entree € 5,--,
Vrienden van SSC krijgen bij 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.

