
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023  
 
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. 
 
Zevende Jaargang, nr.2 
 

Ontwikkelingen 
 
Het Synagoge-museum was gesloten van 24 december tot 19 januari. Voordat de deuren weer open 
gingen voor publiek, hebben de vrijwilligers eerst het gebouw schoongemaakt. Dat was uiteraard ook 
wel weer nodig. Daarna wachtten alle gastvrouwen en -heren in spanning af of bezoekers ons weer 
wisten te vinden. En ja, dat bleek het geval te zijn. De eerste twee weken mochten we weer 20 
individuele bezoekers ontvangen en dat geeft ons goede moed voor de komende maanden. 
Er is weer een hele stapel boeken bezorgd en de verhalenzuil is uitgebreid met verhalen in het Duits 
voor onze Duitse bezoekers. Nu gaan we werken aan Engelstalige verhalen om ook bezoekers uit 
Israël en Australië, die het Nederlands niet beheersen, iets te bieden. Ook wordt hard gewerkt aan de 
genealogieën van alle Drents-Joodse families die tijdens de Holocaust zijn vermoord. Hiermee breidt 
ons kenniscentrum zich steeds verder uit. 
We hopen in 2023 ook meer synagogale voorwerpen te krijgen, zodat het Synagoge-museum de 
impact krijgt die het nodig heeft.   
 

Wij hadden het leven lief 
 

Donderdag 16 februari, om 19.30 uur, vertelt schrijfster Janne IJmker over haar 
boek Wij hadden het leven lief. De titel is veelzeggend voor de inhoud van het 
boek: ogenschijnlijk onschuldig, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstiger te zijn. 
En dat is ook meteen waar het boek mee begint: ‘Mijn moeder heeft de 
werkelijkheid verdraaid’. Als boerenmeisje ontmoet Riekie de Joodse Samuel die 
als dwangarbeider moet werken in een werkkamp in de buurt. De vriendschap die 
ontstaat wordt ruw verbroken als Samuel onverwacht naar Kamp Westerbork moet. 
Jaren later interviewt Riekie’s dochter haar moeder over het leven in oorlogstijd. 

Veel gegevens kan de interviewer terugvinden, maar het herinneringsvermogen van moeder blijkt niet 
altijd betrouwbaar.  
De lezing wordt gegeven in het Synagoge-museum, entree € 7,50 inclusief koffie/thee, vrienden van 
SSC krijgen € 2,50 korting. Aanmelden via: secretaris@synagoge-coevorden.nl  
 

 
 
 
 



Het onderduikverhaal van de familie Ten Brink 
 
Zondag 22 januari 2023 vertelde Michiel Gerding over de onderduikperiode van de familie Ten Brink 
uit Nieuw-Amsterdam en liet ook de film ‘Jacoba’ zien. Gerding vertelde dat Joram ten Brink, de 
maker van de film en kleinzoon van de onderduikers, in 2022 was overleden. Ruim 30 
belangstellenden waren onder de indruk van de film en het verhaal van Jacoba Omvlee, weduwe en 
moeder van acht kinderen, die spontaan had aangeboden om 

de familie Ten Brink 
een onderduikplek te 
bieden. Speciaal voor 
hen liet ze zelfs 2 
kamertjes bouwen op 
zolder, die 
zogenaamd nodig 
waren voor haar 
studerende kinderen. Op de vraag van Joram, in de film, 

waarom Jacoba zijn familie had geholpen, zei een dochter: ‘Dat was haar gevoel van fatsoen. Dat 
deed je gewoon. Zij vond het niet normaal dat deze mensen ineens bedreigd werden’. Jacoba was en is 
een voorbeeld voor velen.  
 

Activiteiten 2023 
 
Donderdag 16 maart, om 19.30 uur, geeft schrijfster Judith Koelemeijer een lezing over haar  
nieuwste boek over Etty Hillesum. Etty was een Joodse vrouw die altijd trouw is gebleven aan zichzelf  
en die zich niet klein liet krijgen door de nazi’s die haar zagen als hun vijand. SSC is erg blij dat  
Koelemeijer naar het Synagoge-museum komt. 
Dinsdag 18 april, de Jom Hasjoa herdenking. 
Zondag 21 mei, opening van de Quilts tentoonstelling van de Joodse kunstenares Marlene Sanders uit 
Israël, die in januari 2022 is overleden. Rabbijn Shmuel Katz uit Amsterdam zal een lezing verzorgen 
tijdens de opening van de tentoonstelling.  
De datum voor het leggen van Stolpersteine komt in de volgende Nieuwsbrief. 
 
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  


