
NIEUWSBRIEF APRIL 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.4 

Kenniscentrum 
 
Nu het Synagoge-museum, waar ‘Het verhaal van het Joods-leven in Drenthe en omgeving wordt 
verteld’, vijf jaar open is, krijgt ons kenniscentrum meer en meer inhoud. Van meer dan 100 Joodse-
families uit Drenthe en Emlichheim zijn de genealogieën klaar en er komen ook steeds meer verhalen 

beschikbaar over de dagelijkse vooroorlogse levens van 
deze families. De verhalenzuil is gevuld met bijna 30 
verhalen en een aantal is te lezen of te beluisteren in het 
Duits en het Engels. Maar we worden ook steeds vaker 
geraadpleegd door belangstellenden die iets over een 
Joodse familie willen weten. Dit keer kregen wij 
bijgevoegde foto toegestuurd met op de achterkant: Voor 
Mina op haar verjaardag dat je het vele, vele jaren mag 
gebruiken, dat is de wensch van je buurmeisje Eika 

Kropveld. Wie is nu Eika Kropveld? Zij is geboren op 14 november 1908 in Oude Pekela en de 
dochter van Abraham Kropveld en Carolina Leeser. Eike, haar moeder Carolina en broer Jacob 
woonden tijdens de razzia van 2 op 3 oktober 1942 in de Molenstraat 13. Alle drie zijn vermoord in 
Auschwitz.  
Nu rijst de vraag: wie zijn deze kinderen en wanneer is de foto genomen. Zijn dit buurkinderen van 
Eike of zijn het de dochters van haar zus Sophie die met Moses Levie was getrouwd en ook in 
Coevorden woonde? Wij gaan verder met zoeken, maar als u als lezer weet wie deze kinderen zijn, 
laat ons dat dan weten via info@synagoge-coevorden.nl . 

Jom Hasjoa 
 
Op dinsdag 18 april, vanaf 19.00 uur, worden in het Synagoge-museum weer alle 146 namen van 
vermoorde Joodse Coevordenaren opgelezen. De entree is gratis, maar wilt u bij deze herdenking 
aanwezig zijn, dan is het wenselijk om dit door te geven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 



Wist u… 
 
dat vroeger, toen veel synagogen van hout waren gebouwd, de vloer bezaaid 
was met een laag zand? Dit zien we nog steeds in houten synagogen. De 
functie van dit zand blijkt drieledig te zijn: 1. Het herinnert de mensen er 
tijdens hun bezoek aan, dat Mozes de Joden vanuit Egypte, via de woestijn, 
naar het beloofde land heeft gevoerd. De twee andere redenen zijn meer 
praktisch van aard: 2. Toen het voor Joden verboden was, of het hun 
moeilijk was gemaakt om hun geloof te belijden, dempte het zand het 
geluid, zodat buiten weinig van de dienst te horen was. 3. Omdat vroeger 
kaarsen werden gebruikt voor de verlichting, fungeerde het zand om brand 
te voorkomen. Als een brandende kaars omviel, dan werd hij meteen gedoofd in een laag zand. Of dit 
klopt is nog niet duidelijk, maar het werd verteld in de synagoge te Paramaribo. 
 

Etty Hillesum 
 

Voor de lezing van Judith Koelemeijer op 16 maart 2023 was grote 
belangstelling. De zaal was vol en we hebben helaas ook nog enkele mensen 
moeten teleurstellen. Koelemeijer vertelde dat zij 10 jaar bezig was geweest 
met haar onderzoek in binnen- en buitenland om haar boek over Etty 
Hillesum te kunnen schrijven. Zij vertelde op een interessante manier over 
het leven van Hillesum en de aanwezigen luisterden met veel belangstelling. 
Na de lezing was er gelegenheid om vragen te stellen, een boek te kopen en 
dat te laten signeren. Onze lezing, die was georganiseerd in het kader van de 
internationale vrouwendag van 8 maart, was dus de moeite waard. 
Op zaterdag 29 april, om 19.30 uur, is er een voorstelling over Etty 
Hillesum in de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te Nieuw-Amsterdam. Vocalgroep 

Choral, onder leiding van Henk Ruiter en soliste Abke Bruins, vertelt het verhaal van Etty op een 
indrukwekkende muzikaal manier. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom en bestemd voor 
het Rode Kruis. De kerk is om 19.00 uur open en opgave is niet nodig. 

Activiteiten 2023 
 
Dinsdag 18 april 19.00 uur, Jom Hasjoa herdenking in het Synagoge-museum. 
Donderdag 4 mei, 19.00 uur, dodenherdenking vanaf de stadskerk, Kerkstraat Coevorden. 
Zondag 21 mei, opening van de Quilt tentoonstelling van de Joodse kunstenares Marlène 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 worden weer Stolpersteine onthuld. De namen komen 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  

De synagoge in Paramaribo 
is in 1837 gebouwd en staat  
naast de moskee. 


