
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
April-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.  
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Geschenken 
 
In de maand oktober werden wij 
verrast met 2 prachtige portretten. 
Ze lijken wel geschilderd, maar het 
zijn foto’s. Wij weten nog niet wie 
de mensen zijn die op deze foto’s 
staan, maar voor het synagoge-
museum zijn ze erg waardevol 
omdat de handtekening van 
Comprecht Sanders op de foto’s 
staat. Comprecht was voor de 
oorlog een bekende fotograaf in 
Coevorden en omgeving, tot hij en 
zijn vrouw Marjanne Sanders-Frank 
in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn weggevoerd en vermoord in Auschwitz. Deze portretten laten 
maar weer eens zien hoe goed Comprecht was in zijn werk. Wij zijn de heer Poepe uit Beilen erg 
dankbaar dat hij deze portretten heeft gered van een vuilcontainer. Weet u wie deze mensen zijn, laat 
het ons dan weten: info@synagoge-coevorden.nl. 
__________________________________________________________________________________ 
Herdenkingsmaand oktober 
 

Dit jaar was het 80 jaar geleden dat alle Joodse Drentenaren 
zijn weggevoerd. We startten daarom met een provinciale 
herdenkingsbijeenkomst, de opening van 2 tentoonstellingen: 
‘Dit waren uw buren’ en ‘Kinderen met een ster’ en het 
activeren van een verhalenzuil waarop 21 verhalen van 
‘gewone’ Joodse Drentse families te lezen of te beluisteren 
zijn. We sloten de maand af met het leggen van 13 
Stolpersteine in Coevorden. Zowel familie, wethouder 
Huizing van de gemeente Coevorden, als belangstellenden 
waren bij de onthulling van de Stolpersteine aanwezig. 
Helaas konden niet alle activiteiten doorgaan in oktober 
omdat daar te weinig belangstelling voor was. 

 

Onthullen van Stolpersteine voor het gezin 
Hartog en Mietje Daatje Frank-Zilverberg 
en hun dochtertjes Kitty en Jeannette. 



Even voorstellen 
  
Mijn naam is Geke Koopal, ik ben geboren op 4 december 1950 in 
Overschild (gemeente Slochteren). Sinds 1981 woon ik in Coevorden. Ik 
heb 28 jaar gewerkt in het Alfa-college Hardenberg als docent, coach en 
coördinator. Samen met mijn man passen we elke maandag en dinsdag op 
een aantal kleinkinderen. In mijn vrije tijd wil ik graag beeldhouwen, lezen, 
creatief bezig zijn, steden bezoeken  en vooral genieten van de natuur!  De 
Synagoge is al vroeg in mijn leven gekomen. Het kerkgenootschap, waar 
mijn ouders bij hoorden, had elke week dienst in een Synagoge. Ook deze Synagoge stond na de 
tweede wereldoorlog leeg. De Joodse geschiedenis speelde een grote rol. De stap naar SSC is niet zo 
groot. Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis rond het Jodendom verteld wordt en daarbij vind ik 
het van groot belang dat het historisch gebouw bewaard blijft. Dat is de reden dat ik ja zei tegen  
toetreden tot het bestuur van SSC.  
______________________________________________________________________ 
Activiteiten 
 
Donderdag 17 november is er een speciale vriendenavond. Bep Braam zal dan een lezing over De  
positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu houden. De lezing begint om 19.30 uur  
en is uiteraard gratis voor vrienden van SSC, maar neem gerust iemand mee. Misschien krijgt uw gast  
dan ook belangstelling om vriend te worden.  
Zondag 18 december vieren wij Chanoeka in het museum vanaf 14.30 uur. Voor volwassenen is er  
een powerpoint presentatie over Chanoeka en voor de jeugd zijn er allerlei activiteiten. Ook wordt 
getrakteerd op echte Chanoeka lekkernijen. De bijeenkomst is dus geschikt voor jong en oud.  
Entree € 5,00, tot 17 jaar gratis.  
Zondag 22 januari 2023, om 14.30 uur, geeft de voormalige provinciaal historicus Michiel Gerding  
een lezing over onderduikers uit Nieuw-Amsterdam en laat daarbij de film Jacoba zien. De film gaat  
over de onderduikperiode van leden van het Joodse gezin Ten Brink uit Nieuw Amsterdam. Jacoba   
was de naam van de weduwe Omvlee uit Zuidbarge waar de familie was ondergedoken. De film is van  
de hand van Yoram ten Brink, kleinzoon van het ondergedoken gezin. Zijn vader zat op de HBS in  
Coevorden. 
Donderdag 16 februari 2023, om 19.30 uur, lezing door schrijfster Janne IJmker over haar boek: Wij  
hadden het leven lief. Entree € 7,50. 
 
Wilt u bij deze activiteiten aanwezig zijn, meldt u dan aan via: secretaris@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  


