NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
Stichting Synagoge Coevorden
Museum en Centrum waar het verhaal over het Joodse
leven in Drenthe en omgeving is te horen, te zien en te beleven.
Bezoekadres:
Kerkstraat 36
7741 JC Coevorden
Tel. (0524) 700219
Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
Tweede Jaargang, nr.2

Schenkingen
2018 is goed begonnen voor de voormalige synagoge. Van het
Stedelijk Museum Coevorden hebben wij een aantal zaken in
bruikleen gekregen voor twee jaar. Het zijn veelal attributen die
hebben toebehoord aan de Joodse gemeenschap die tot aan oktober
1942 in Coevorden leefden. Het betrof drie mezoeza’s met of zonder
kokertje, een sjechita (joods ritueel slachtmes), een houten bord dat
oorspronkelijk in de synagoge hing met daarop Hebreeuwse teksten of
gebeden uit circa 1800-1942. Dit bord is dus met recht weer terug
waar het hoort. Maar ook een houten bord met de tekst “Verboden voor Joden” uit de Tweede
Wereldoorlog dat toen was aangebracht op alle openbare gebouwen als café’s, restaurants, parken, etc.
En nog een tegeltje met een Hebreeuwse tekst waarvan de vertaling luid: “Gezegend hij die
binnenkomt”, 1800-1942, plus een groot vel Victor Levie postzegels dat als herdenkingszegel van het
doorgangskamp Westerbork in 1992 is gedrukt. Maar dit was nog niet
alles.
Van Henk Gies en Ger Kleis kreeg SSC een Tzedakah. Dit is een collecte
dosje die in elke sjoel aanwezig was om muntjes in te doen uit
rechtvaardige liefdadigheid voor de armen onder de kille. Ze komen voor
in hout, papier en zilver. De tzedakah die SSC heeft gekregen komt uit
Israël en is door een vakman in sterlingzilver in filigrain techniek gemaakt
omstreeks 1950.
Van Bep Houwen kreeg SSC een zwarte hogehoed. De hoed was door
haar grootvader gekocht bij de firma Potsdammer die een zaak in de
Friesestraat hadden. Het geschenk was nog geheel compleet met doos en
borsteltje en was voor het laatst gedragen door haar vader bij de
begrafenis van wethouder Donker.
Maar de voormalige synagoge krijgt ook regelmatig boeken en
CD’s/DVD’s voor de eigen bibliotheek en met alle schenkingen is het
bestuur erg blij.

Uitbreiding Tentoonstelling
SSC werkt nu aan het uitbreiden van de permanente tentoonstelling over Drentse joodse families.
Eerst worden de bestaande verhalen in het Duits vertaald omdat we regelmatig bezoek krijgen van
onze oosterburen, maar daarnaast willen we ook nieuwe verhalen, foto’s en gebruiksvoorwerpen
toevoegen aan de bestaande verhalen. Wij doen daarom een beroep op iedereen die in het bezit is van
materiaal van Drentse joodse families om ons dit toe te sturen of contact met ons op te nemen via
info@synagoge-coevorden.nl. De doelstelling van SSC om over het joodse leven in Drenthe en
omgeving te vertellen krijgt daardoor steeds meer inhoud.

PR-activiteiten
Naar aanleiding van onze PR-actie in december vorig jaar, hebben zich
ondertussen vier groepen gemeld voor een rondleiding. Dit is een mooi
resultaat, maar meer groepen zijn welkom, ook buiten de openingstijden.
Afspraken kunnen gemaakt worden via info@synagoge-coevorden.nl.

Kalender 2018
Donderdag 22 februari 19.30 uur, open vriendenavond met lezing ‘Achter
42 gesloten voordeuren’, door Ysbrand van der Weide. Entree € 5,- inclusief koffie/thee. Voor
vrienden is deze avond gratis.
Donderdag 25 maart 15.00-17.00 uur: inleiding en voorlezing van Chassidische legenden en de tien
druksels die Hendrik Werkman naar aanleiding van deze legenden heeft gemaakt. De vertellingen
worden afgewisseld met muziek. Entree € 7,50, voor vrienden € 5,- , inclusief koffie/thee.
Donderdag 5 april 19.30-22.00 uur: schilderen n.a.v. Chassidische legenden en de druksels van
Werkman. Entree: €7,50 inclusief koffie/thee; voor vrienden €5,-.
Deelname aan deze beide activiteiten kost: €10,- ; vrienden €7,50
Donderdag 12 april: Jom Hasjoa herdenking. Entree gratis.
Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur: dodenherdenking met kranslegging bij de synagoge.
Zondag 13 mei, 15.00 uur: muziek en voorlezing uit het dagboek van Philip Mechanicus.
Mechanicus was journalist en heeft tijdens zijn gevangenschap in Westerbork een dagboek
bijgehouden. Zijn kleindochter Elisabeth Oets leest voor uit dit dagboek en zingt liederen die door Ilse
Weber in Theresienstadt zijn gecomponeerd. Elisabeth wordt begeleid op piano door Mi Ying Chen.
Entree € 10,-, voor vrienden € 7,50 inclusief koffie/thee.
Bein juni wordt de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Drentse synagogen toen en nu’ geopend en naar
aanleiding daarvan zal in juni nog een lezing volgen.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden.
Redactieadres:
Barend Faddegon (secretaris),
E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl
Telefoon:+316 1601 8914
Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl
Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via:
secretaris@synagoge-coevorden.nl

