
NIEUWSBRIEF MEI 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:  
April-oktober: woensdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.  
November-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
 
Zesde Jaargang, nr.5 

Sjawoe’ot: van agrarische betekenis naar een spirituele vorm 
 
Zeven weken na de uittocht uit Egypte kregen de Joden de Thora op Sinaï. 
Dit wordt elk jaar gevierd met het lezen van het boek Ruth en het eten van 
melkproducten, zoals kaastaart. Op donderdag 2 juni, om 19.30 uur, geeft 
Rabbijn Hannah Nathans een lezing in het synagoge-museum te Coevorden, 
over Sjawoe’ot. Dit is een van de pelgrimsfeesten in de Joodse kalender. 
Wat betekent dit oorspronkelijk lente-oogstfeest in 2022? Wat zijn de 
spirituele kwaliteiten die daar bij horen en hoe viert het Jodendom dit in 
deze moderne tijd? U bent allen van harte welkom bij deze lezing. De entree 
is € 5,- inclusief koffie/thee en Sjawoe’ot hapjes.  
Opgave via: secretaris@synagoge-coevorden.nl  
______________________________________________________________________________ 
Tentoonstelling ’30 fotogravures van Jozef Israëls’ 
 

Jozef Israëls wordt tot op heden gezien als één van de belangrijkste en 
invloedrijkste schilders van Nederland. Hij was een prominent lid van de 
Haagse School en werd door zijn tijdgenoten geroemd als de nieuwe 
Rembrandt. Met name zijn werken van strandgezichten, visserstaferelen en 
voorstellingen uit de joodse geschiedenis brachten hem faam. De lof voor 
Israëls werd nogmaals bevestigd toen in 1904 zijn 80e verjaardag werd 
uitgeroepen tot een nationale feestdag. Ter gelegenheid hiervan ontving hij 
een map met vijftig gravures van zijn meest beroemde werken, uitgegeven 
door de drukkerij De Gebroeders E. & M. Cohen uit Nijmegen. Een versie 
van deze map is nu in het bezit van de Nijmeegse prof. Dr. Chris van Weel,  
een nazaat van Israëls, die ze ter beschikking stelt aan de Synagoge. Maar er 

is ook nog een duidelijke verbinding tussen Jozef Israëls en Coevorden. Zijn grootmoeder, Aleida  
(Lea) Mozes van Coevorden, is in 1777 in Coevorden geboren. Wij nodigen alle lezers uit om de  
tentoonstelling te komen bezoeken. Dit kan tijdens de opening op zaterdag 18 juni om 15.00 uur of na  
die datum tijdens openingstijden. Entree € 3,--, vrienden van SSC gratis.  Opgave via:  
secretaris@synagoge-coevorden.nl .  

  

Jozef Israëls, zelfportret 

Rabbijn Hannah 
Nathans 



Schenkingen 
 

Regelmatig krijgt SSC geschenken en giften. In de maanden 
april en mei werd de stichting wel heel erg verrast met een 
gift van Rotary Coevorden en een gift uit Assen.  
Rotary Coevorden bezocht de synagoge op vrijdagavond 5 
mei waar ze eerst een lezing over Louis van Coevorden te 
horen kregen en daarna de film ‘Sporen van het Joodse 
leven in Drenthe’ konden zien. Daarna werd een cheque van       

     € 500,- overhandigd. 
 
Henny Többen, Jannie Tonkes, Marjory Visser en Michiel 
Gerding van Stichting Struikelstenen Assen, bezochten ons  

synagoge-museum op 26 april met een heel verheugende  
mededeling. Omdat in Assen alle Struikelstenen zijn gelegd  
en zij nog geld over hadden, hebben ze ons met een bedrag  
van €3500,- een geweldige bijdrage geleverd voor onze  
Stolpersteine. In een geanimeerd gesprek hebben we met hun  
ervaringen uitgewisseld, boeken aan elkaar geschonken en  
een gezamenlijke rondgang door ons museum gemaakt. Onze  
enorme dank gaat uit naar dit viertal.  
Barend Faddegon mocht beide cheques in ontvangst nemen.  
De gift van de Rotary wordt besteed aan de nieuwe  
verhalenzuil die SSC wil aanschaffen en de gift uit Assen  
zorgt er voor dat SSC haar doel, om in 2024 alle Stolpersteine  
te hebben gelegd, gehaald wordt. 

Gekleurd Grijs 
 
In heel Drenthe worden tijdens ‘Gekleurd Grijs in Actie!’ in juni 2022, voorstellingen, rondleidingen, 
tentoonstellingen en workshops georganiseerd, speciaal voor senioren. In Coevorden zijn senioren op 
woensdag 15 juni 2022, via de actie Gekleurd Grijs, speciaal welkom in het synagoge-museum. Voor  
€ 3,-, krijgen bezoekers een korte inleiding en kunnen zij de film ‘Sporen van het Joodse leven in 
Drenthe’ gaan zien. Daarna kan het gebouw, de voormalige synagoge, het rabbihuis en de 
tentoonstelling ’30 fotogravures van Josef Israels’ worden bekeken. Een kop koffie/thee is gratis. 
Deelnemers kunnen één van de twee sessie bezoeken: van 13.30 – 14.30 uur of van 15.00 – 16.00 uur. 
Opgave is noodzakelijk 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  

Voorzitter Wolter Piek en mevrouw  
Bartels overhandigen de cheque van  
Rotary Coevorden. Foto Esselien de  
Groot.  

Voorzitter Henny Többen overhandigt de 
cheque van Stichting Struikelstenen 
Assen. 


