
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 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. 
Het museum is open vanaf 3 februari! Bezoekers zijn weer van harte welkom. 
 

Corona en opening voor bezoekers 
 
Het coronavirus blijft aanwezig ondanks versoepelingen. Het museum mag nu weer open en ook 
concerten en tentoonstellingen zijn weer mogelijk. Mondkapje, 1,5 meter afstand en een QR code zijn 
nog steeds nodig binnen. 

Activiteiten 
 
Zondag 20 februari 2022, aanvang 14.30 uur, brengt het Duo NIHZ (Niet in het Zwart) Jiddische 
muziek en cabaret in het synagoge-museum Coevorden. Entree € 10,--, vrienden van SSC € 7,50.  
Geef u op via info@synagoge-coevorden.nl 
Niet alleen mag het museum weer open, maar we mogen ook 
weer activiteiten met bezoekers organiseren. Wij hopen daarom 
dat alle lezers weer toe zijn aan een en vrolijke middag met het 
duo NIHZ. Met een combinatie van oude muziek, nieuwe 
muziek, lichte muziek en eigen werk willen Sanna van Elst 
(blokfluit) en Bobby Rootveld (klassieke gitaar) een breed 
publiek bereiken. Het duo NIHZ speelde al in de Portugese 
Synagoge van Amsterdam, het Etty Hillesum Centrum te 
Deventer en de Synagoge van Tokaj te Hongarije en komt nu in Coevorden. 
 

Tentoonstelling ‘Dit waren uw buren’ 
 
In oktober 2022 is het 80 jaar geleden dat alle Joden uit Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van 
Overijssel zijn weggevoerd. Dit herdenken wij door de verhalen van 20 Joodse gezinnen uit Drenthe 
die tijdens de Holocaust zijn vermoord, voor het voetlicht te brengen. Wij willen daarom heel graag in 
contact komen met familieleden van deze gezinnen. Misschien kunnen zij ons helpen aan meer 
informatie of foto’s en misschien hebben zij belangstelling om tijdens de opening van de 
tentoonstelling aanwezig te zijn. Het gaat om familie van de volgende gezinnen: 
Assen: Hartog Godschalk en Daniël Levie. Coevorden: Hartog Frank en Samuel van Coevorden. 
Dalen: Izaäk Jonas Bierman. Emmen: Jacob van Klaveren. Nieuw-Amsterdam: Meijer Cohen. Gieten: 
Mendel Meijer. Hoogeveen: Isaac Philipson en Mozes van Buuren. Meppel: Salomon Roos, Jozef 
Levie en Salomon Zaligman. Roden: Isidoor en Betje Dreesde-Wijnberg en Marcus Oudgenoeg. 
Rolde: Bendix Schaap. Nooitgedacht: Israel Majer Fiesler. Ruinen: Mannes Meiboom. Smilde: Isaak 
Elias van Spier. Zuidlaren: Izaäk van Dam.  



Bent u familie van een van bovenstaande gezinnen, of kent u familieleden, laat het ons dan weten via 
info@synagoge-coevorden.nl 
 
 
Internationale vrouwendag 
 
In veel landen is de Internationale vrouwendag een officiële feestdag. Wij doen 
nu voor het tweede jaar mee en besteden op deze dag extra aandacht aan een 
bijzondere Joodse vrouw. Dit jaar is in het synagoge-museum een lezing over 
het boek ‘Dansen met de vijand, het oorlogsgeheim van tante Roosje’, door 
schrijver Paul Glazer. Hij laat daarbij ook vooroorlogse filmbeelden zien. 
Roosje is een levenslustige en ondernemende danslerares. Wanneer de nazi’s de 
macht grijpen, begint voor Roosje, 25 jaar oud en Joods, een levensgevaarlijk 
avontuur. Zeker wanneer haar man zich aansluit bij de nazi’s. Het plaatst haar 
voor dilemma’s waarin zij haar eigen keuzes maakt. Ze wordt slachtoffer van 
verraad en de SS neemt haar gevangen. Roosje overleeft zes 
concentratiekampen. In Auschwitz geeft ze SS-ers dansles en leert hen bijbehorende etiquette. Roosje 
leeft met haar hart en vecht met haar verstand. Het is een leven van volharding, liefde en verraad, 
waarin de verraders haar uiteindelijk niet klein krijgen. De lezing is op: 
Dinsdag 8 maart om 20.00 uur in de voormalige synagoge, Kerkstraat 36 Coevorden.  
Entree € 7,50. Vrienden van SSC € 5,00. Opgave is noodzakelijk: info@synagoge-coevorden.nl 
 

Geschenken 
 
Zoals u af en toe kunt lezen, krijgen wij regelmatig geschenken voor ons museum en daar zijn wij erg 
blij mee. Dit kan gaan om voorwerpen, boeken of een financiële bijdrage. Wij willen alle mensen 
hartelijk bedanken die het werk van SSC een warm hart toedragen. 
 
 
Colofon 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 
Redactieadres: secretariaat), 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  
 
 

 
 


