
Vrienden van de Synagoge Coevorden  

 

 

 

De voormalige synagoge wordt door Stichting Synagoge Coevorden 

opnieuw een plaats gegeven binnen de gemeenschap van Coevorden. 

Ook daarbuiten zal het zijn uitstraling geven en de aandacht van 

bezoekers gaan trekken. De stichting wil er zorg voor dragen dat het 

gebouw blijft opengesteld voor bezoekers, individueel of in 

groepsverband. Al meerdere jaren is er in de synagoge de 

herdenking van het wegvoeren van de Joden uit Coevorden op Jom 

Hashoa (Dag van de vernietiging). Er wordt gewerkt aan een permanente- en aan wisselende 

tentoonstellingen in het gebouw. Ook komen er educatieve programma’s voor scholen waardoor 

kinderen kennis kunnen maken met niet alleen de vaak trieste geschiedenis van het Jodendom in 

Coevorden, Drenthe en het aangrenzende Duitsland, maar ook met het Jodendom van vandaag en alle 

tijden. In het gebouw zelf worden momenteel toiletten en een keukenvoorziening aangebracht, maar 

ook verder verdient het gebouw een intensieve opknapbeurt om aan de beoogde functies te kunnen 

voldoen. Ook voor het opzetten van de tentoonstellingen moet veel speurwerk in archieven e.d. 

worden verzet. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vrijwilligers. Het vele werk dat 

nodig is, wordt vrijwel geheel door hen gedaan. Daarnaast is er een groep trouwe vrienden die zich als 

vriend/donateur verbonden weet aan de synagoge en op die manier een wezenlijke bijdrage levert aan 

de instandhouding en voortzetting van dit mooie en belangrijke werk. Als u de synagoge en haar 

activiteiten een warm hart toedraagt en wilt ondersteunen, kan dat door vriend van Stichting Synagoge 

Coevorden te worden. Dat kan als particulier, organisatie of als bedrijf. Als vriend van de synagoge 

wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting middels de nieuwsbrief en 

bijeenkomsten op zogenaamde ‘vriendenavonden’. Als vriend van de synagoge hebt u gratis entree 

voor de permanente tentoonstelling en u krijgt korting bij verschillende evenementen. Stichting 

Synagoge Coevorden is toegelaten als Culturele ANBI, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de 

(inkomsten)belasting. U wordt vriend door het daarvoor bestemde formulier in te vullen en een bedrag 

van ten minste 25 Euro per jaar over te boeken op rekeningnummer NL07RABO 0302 7535 16. Als 

bedrijf of organisatie kunt u ‘vriend’ worden voor een minimumbedrag van 200 Euro per jaar. 

Overlegt u daarvoor met de penningmeester van de stichting,  

e-mail: penningmeester@synagoge-coevorden.nl . De gift is fiscaal aftrekbaar 
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