
NIEUWSBRIEF MAART 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.3 
 

Judith Koelemeijer over Etty Hillesum 
 

Etty Hillesum: ‘Ze is haar eigen weg gegaan, ondanks alles’. Van 
zondag 5 maart tot en met vrijdag 11 maart wordt in Coevorden 
aandacht besteed aan de Internationale Vrouwendag. Als afsluiting van 
deze activiteiten komt op donderdag 16 maart, om 19.30 uur, de 
Nederlandse schrijfster Judith Koelemeijer naar Coevorden. Zij vertelt 
dan over de biografie die zij in opdracht van de Etty Hillesum Stichting 
heeft geschreven en die in september 2022 
uitkwam. De biografie gaat over de Joodse Etty 
Hillesum die in Auschwitz is vermoord. De titel 
van de biografie is: Etty Hillesum, het verhaal 
van haar leven.  
De lezing wordt gegeven in het Synagoge-
museum, Kerkstraat 36, Coevorden. Entree 

€10,00, inclusief koffie/thee. Voor vrienden van SSC en leden van de 
bibliotheek € 7,50 op vertoon van hun pas. Aanmelden is noodzakelijk via: 
secretaris@synagoge-coevorden.nl  
  
 

Samenwerking met de gemeente Coevorden 
 
In 2022 heeft de gemeente opdracht gegeven aan een extern iemand om een onderzoek te doen naar de 
toekomst van ons Synagoge-museum. Daar horen ook aanbevelingen bij over het gebruik van het 
gebouw dat wij immers maar een deel van de tijd gebruiken. 
In de 2e helft van 2022 en in de afgelopen maanden hebben we de resultaten van dat onderzoek met de 
afdeling cultuur van de gemeente besproken en is het resultaat aangepast. Als gevolg van deze 
gesprekken hebben we contact gehad met de andere culturele instellingen in de stad om te kijken of we 
tot enige vorm van samenwerking kunnen komen. En misschien kunnen we onderdak bieden aan 
instellingen die vergaderruimte of een zaal voor een lezing zoeken. 
Los van dit overleg bieden we ook dit jaar onderdak aan het zangonderwijs van Christel Peters op een 
aantal morgens in de eerste helft van dit jaar. 
 

 
 



Wij hadden het leven lief 
 

Donderdag 16 februari vertelde schrijfster Janne IJmker 
over haar boek Wij hadden het leven lief. Het onderwerp 
van haar verhaal, dat speelt in de buurt waar zij gewoond 
heeft, is boeiend. En de manier van vertellen door Janne 
neemt de luisteraars als het ware mee naar toen.  
Het boerenmeisje Riekie ontmoet 
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. Voor Janne is het een emotioneel verhaal geworden en 
de foto’s die ze toont illustreren dat. Zij die naar de lezing gekomen zijn, hebben 
meegeleefd met het indringende verhaal. 
Het boek is ook in ons Synagoge-museum te koop. 
 

Activiteiten 2023 
 
Donderdag 16 maart, om 19.30 uur, geeft schrijfster Judith Koelemeijer in het kader van de 
internationale vrouwendag 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. 
Donderdag 4 mei Dodenherdenking 
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.  
Dinsdag 13 juni Stolpersteine onthullen. 
 
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  


