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Herdenkingsmaand 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat bijna alle Joden uit de drie noordelijke provincies uit hun huizen zijn 

gehaald en via Westerbork naar vernietigingskampen zijn getransporteerd. Maar heel weinig mensen 

hebben deze deportatie overleefd en daarom besteden wij hier de hele maand oktober aandacht aan. 

Samen met diverse organisaties in de gemeente Coevorden en Emmen is er een indrukwekkend 

programma gemaakt voor zowel jong als oud. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Zondag 1 Dag van Israël 

Afkondiging in de kerken 

kerkgangers Alle kerken 

Maandag 2 

middag 

Stolpersteine leggen in Dalen 

met opperrabbijn Jacobs  

Inwoners Dalen Dalen 

Maandag 2 

‘s avonds 

Herdenkingsbijeenkomst + 

Opening tentoonstelling Joods 

leven in Drenthe 

Genodigden 

nabestaanden 

synagoge 

Woensdag 3 

‘s middags 

Herdenking wegvoeren Joden uit 

Emmen 

Inwoners Emmen Synagoge Emmen 

Donderdag 5 Film ‘Riphagen’ collaborateur 

tijdens de 2e Wereldoorlog 

Volwassenen Theater Hofpoort 

Zaterdag 7 Historische dag Coevorden, 

Lezingen over wegvoering 

Joden  

Leden hist.ver. + 

belangstellenden 

synagoge 

Zaterdag 14-10 

middag 

Voorlezen boek ‘Wie niet weg is 

wordt gezien’ van Ida Vos door 

Hanneke Schaapman   

Jeugd > 8 

14.00 + 16.00 uur 

Synagoge  

 

Zaterdag 14-10 

middag 

Open Joodse huizen 

13.00-17.00 uur  

Kinderen, 

Volwassenen 

Stad Coevorden 

Zaterdag 21-10 

avond 

Muziekvoorstelling ‘Bevroren 

tranen’ door Maarten Peters  

Volwassenen Theater Hofpoort 

Zondag 22-10 

middag 

Film Oorlogsgeheimen 

en bezoek tentoonstelling  

Kinderen > 8 Hofpoort/synagoge 

Zondag 29-10 

middag 

Grensoverschrijdend kinderkoor 

+ Coevorder mannenkoor  

Kinderen en 

volwassenen 

 synagoge  

Dinsdag 31-10 

middag 

Stolpersteine leggen als 

afsluiting herdenkingsmaand 

Nabestaanden en 

belangstellenden 

Synagoge/stad 

 

Tevens heeft de bibliotheek in Coevorden de hele maand een tafel met oorlogsboeken klaar liggen en 

is er vanaf 7 oktober in het Stedelijk Museum een vitrine met Joodse voorwerpen te bewonderen. 

 



Verder kunnen wij u laten weten dat het is gelukt om geld voor elf Stolpersteine bij elkaar te krijgen 

die op 31 oktober worden gelegd. Hierdoor zullen er na 31 oktober 2017 in totaal 28 Stolpersteine 

liggen in Coevorden en hebben we nog circa 110 te gaan. Voor de stenen in oktober hebben voldoende 

particulieren een financiële bijdrage gegeven waar wij ze heel erkentelijk voor zijn.  

 

 

De voortgang  

Na lang wachten is nu officieel bekend dat de provincie Drenthe een substantieel bedrag aan subsidie 

verstrekt om het verhaal over het Joodsleven in Drenthe te kunnen vertellen. Tevens is er een 

toezegging gekomen van het Mondriaanfond. Door deze beide toezeggingen kan er nu gewerkt 

worden aan het opknappen van de sjoel en het inrichten van de tentoonstelling. Aangezien er nog niet 

voldoende geld beschikbaar is om de hele synagoge plus de rabbi-woning op te knappen, gaan we nu 

meer gefaseerd te werk. We zullen daarom ook het Drentse bedrijfsleven en grensoverschrijdende 

fondsen gaan benaderen om uiteindelijk ons doel te kunnen verwezenlijken. 

Bij de provincie kan voor 2018 opnieuw subsidie worden aangevraagd en daarvoor zijn alweer stappen 

ondernomen.  

Maandag 8 mei hebben we een voorlichtingsavond gehouden voor de gemeenteraad van Coevorden. 

De meeste fracties hadden een afvaardiging gestuurd en van het college was wethouder Huizing 

aanwezig. Er werden veel vragen gesteld en de aanwezigen 

waren onder de indruk van de plannen en de stappen die tot 

nu waren gezet. De samenwerking tussen de vele Coevorder 

organisaties voor de herdenkingsmaand is erg positief 

ontvangen. Tevens vonden de raadsleden het een goed 

streven om voor alle omgekomen Joodse Coevordenaren 

Stolpersteine te leggen en de nieuwe folder is door vele 

aanwezigen meegenomen. 

 

 

 

Activiteiten 2017 

Donderdag 28 september: Vriendenavond. 

Maandag 2 oktober: Herdenkingsmaand over het wegvoeren van de Joodse inwoners uit geheel 

Drenthe en opening tentoonstelling. Zie verder programma hierboven. 

Donderdag 23 november: Lezing/Joodse muziek in de synagoge. 

Zaterdag 23 december: Bach-recital in samenwerking met Theater Hofpoort. 

 

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere voortgang van de plannen. Voor actuele 

informatie kunt u ook onze website raadplegen: www.synagoge-coevorden.nl 
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Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden. 

Redactieadres: 
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Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via: bhfaddegon@gmail.com   
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