
NIEUWSBRIEF JANUARI 2022  
 
Stichting Synagoge Coevorden 
Synagoge-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. 
Tot en met 19-1-2022 is het museum gesloten. 
 
Zesde Jaargang, nr.1 

Mazzeltov 
Om te beginnen wensen wij alle lezers een goed 2022 toe en dat we dat maar in 
goede gezondheid mogen doorbrengen: mazzeltov. 
2021 heeft ons door het corona-virus minder bezoekers gebracht dan we hadden 
verwacht en ook moesten regelmatig activiteiten worden afgezegd of in kleine 
kring worden uitgevoerd. Toch gaat SSC door ‘Het verhaal van het Joodse leven in 
Drenthe en omgeving’ onder de aandacht te brengen van een breed publiek.  

 
Nieuwe ontwikkelingen 
  
In 2022 bestaat het synagoge-museum vijf jaar. Dat betekent dat het meerjarenplan van de afgelopen 
periode wordt geëvalueerd en dat we een nieuw meerjarenplan zullen maken. Een aantal nieuwe zaken 
staat al gepland en daar gaan we dit jaar meteen mee aan de slag. Wij hopen dan ook dat wij zo snel 
mogelijk weer bezoekers kunnen ontvangen in ons synagoge-museum, zodat zij in staat zijn om te zien 
hoe het museum verder op inhoudelijk gebied uitbreidt.  
Ten eerste gaan we in 2022 een nieuw namenbord onthullen naast het herdenkingsmonument. Op het 
oude bord staan alleen de namen van de vermoorde Joodse stad-Coevordenaren en omdat wij met Jom 
Hasjoa ook de namen oplezen van de vermoorde Joden uit de buitendorpen, was het tijd om deze 
namen ook bij het monument te vermelden. Bericht over de onthulling volgt.  
Ten tweede is het op 2 en 3 oktober 80 jaar geleden dat bijna alle 
Joodse families zijn weggevoerd uit Drenthe. Wij besteden daar 
extra aandacht aan in de maand oktober. Wij openen dan de 
tentoonstelling: Dit waren uw buren. In deze tentoonstelling zullen 
18 tot 20 Drents-Joodse families voor het voetlicht worden gebracht, 
door hen via foto’s en verhalen weer een gezicht te geven. Ook 
willen wij graag voorwerpen van Drents-Joodse families in de 
tentoonstelling laten zien. Mocht u informatie, foto’s of voorwerpen 
hebben van Drents-Joodse families of nabestaanden kennen, neem 
dan contact met ons op via info@synagoge-coevorden.nl . 
Ten derde willen wij de verhalen van alle Joodse Drentenaren vertellen, zodat bezoekers daar kennis 
van kunnen nemen in het synagoge-museum. Dat betekent dat wij van circa 500 tot 600 gezinnen 
informatie en foto’s verzamelen om hun verhaal te kunnen vertellen. Voor dit megaproject trekken wij 
vijf jaar uit. Omdat het corona-virus nog steeds rond waart en wij verwachten dat dit nog wel een paar 
jaar zo zal blijven, is ons huidige informatiesysteem daar niet geschikt voor. Het lenen van apparatuur 
in een museum geeft teveel kans op het overdragen van het virus. Daarom willen wij een nieuw 
systeem aanschaffen dat het mogelijk maakt om met eigen telefoons, tablets en oortjes via bluetooth 



de verhalen van deze Joodse gezinnen te kunnen lezen of beluisteren. Op dit moment zijn wij op zoek 
naar subsidies voor dit project.  
Ten vierde kunnen basisschoolleerlingen in de gemeente Coevorden, via een lesbrief, kennismaken 
met Louis van Coevorden. Een gewone Joodse jongen die zich niet wilde onderwerpen aan de nazi’s, 
maar ze vanuit de lucht wilde bestrijden. Daarvoor werd hij Engelandvaarder.  
Ten vijfde willen wij dit jaar 25 Stolpersteine gaan leggen. Ons doel is om in 2024 alle Stolpersteine te 
hebben gelegd voor de vermoorde Joodse stad-Coevordenaren. Dit is dan tien jaar nadat de eerste 
Stolpersteine in Coevorden zijn gelegd.  
Activiteiten 
 
Donderdag 27 januari, de lezing door Bep Braam over De positie van Joden in onze maatschappij 
van de Oudheid tot nu, is in verband met de coronamaatregelen afgelast.  
Wij hopen dat wij vanaf februari weer door kunnen gaan met onze activiteiten. 
Zondag 20 februari, 14.30 uur, entree € 10,-, vrienden van SSC € 7,50. 
Muziekvoorstelling van het duo Niet In Het Zwart (NIHZ). Het duo bestaat uit Bobby Rootveld 
(klassiek gitaar) en Sanna van Elst (blokfluiten).  
Met een combinatie van oude muziek, nieuwe muziek, lichte muziek en eigen werk wil Duo NIHZ een 
breed publiek bereiken. Hun passie is het combineren van muziek en andere kunststijlen, waarbij 
humor altijd een grote rol speelt. Duo NIHZ heeft dan ook een niet-traditionele wijze van concerten 
geven. 
Mocht u aanwezig willen zijn bij het optreden van NIHZ, meld u dan aan via info@synagoge-
coevorden.nl . Als het niet door kan gaan omdat de coronamaatregelen worden verlengd, dan krijgt u 
uiteraard persoonlijk bericht van ons. 
 

Nieuw bestuurslid 
 
Het bestuur van SSC is erg blij met de komst van Astrid Dijksterhuis als nieuw bestuurslid. Wij zijn 
nu met zeven mensen en kunnen de taken beter verdelen. Astrid zal zich vooral bezig houden met het 
organiseren van activiteiten en de PR. Zij stelt zich zelf even aan u voor. 

Mij is gevraagd mezelf voor te stellen in deze nieuwsbrief. Mijn naam 
is Astrid Dijksterhuis, ik ben per 1 januari gestart als bestuurslid van de 
synagoge. De synagoge in Coevorden is een gemeentelijk en 
provinciaal museum, waarin wordt getoond dat het Joodse leven ook in 
Drenthe door de eeuwen heen een bloeiend religieus en cultureel leven 
heeft gekend. Een erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Het museum 
gedenkt ook het onrecht dat het Joodse volk door de eeuwen is 
aangedaan.  
Van oorsprong ben ik een Groningse, daarna woonde ik geruime tijd in 
Hardenberg en nu al weer 7 jaar in het mooie Coevordense. Na met 
heel veel plezier 44 jaar in Drentse bibliotheken gewerkt te hebben, 

ging ik afgelopen jaar met pensioen. Eén van mijn voorliefdes is geschiedenis, hierbij past mijn inzet 
voor ons mooie museum! 
Colofon 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 
Redactieadres: secretaris 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  


