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Stichting Synagoge Coevorden 

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 

Tel. (0524) 700219 

Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 
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Opening tentoonstelling 

 

Op zaterdag 23 juni opende commissaris van de Koning, mevrouw 

Klijnsma, de nieuwe tentoonstelling ‘Drentse synagogen, toen en nu 

(1799-2018)’. De tijdelijke tentoonstelling geeft in foto’s en 

voorwerpen een goed beeld van de verscheidenheid aan synagogen 

die in Drenthe hebben gestaan. Tijdens de opening hield Dirkje 

Mulder-Boers een mooi verhaal over alle tot nu toe bekende 

synagogen. Toen het onderzoek voor de tentoonstelling begon, 

waren dit er twaalf. Ondertussen is het aantal gestegen tot achttien.  

Mevrouw Klijnsma toonde zich onder de indruk van het gebouw, 

het verhaal en de tentoonstelling. In het gastenboek schreef zij 

daarom:  

‘Wat een prachtige plek en wat een zorgvuldige aanstekelijke tentoonstelling! Dank aan alle vrijwilligers, die 

zich hiervoor hebben ingezet en heel veel succes en plezier bij de vervolgstappen.’ 

 

 

Verzetsportretten 

 

Op donderdag 28 juni presenteerden leerlingen uit 3-havo van 

scholengemeenschap De Nieuwe Veste de door hen geschreven 

‘verzetsportretten’ in de voormalige synagoge. Deze biografieën 

vertellen het verhaal van tien verzetsstrijders.  

Tijdens de bezetting besloten deze mannen iets te doen tegen 

bijvoorbeeld de tewerkstelling van Nederlandse mannen in Duitsland 

en de deportatie van joden. In 1943 pleegden zij daarom bijvoorbeeld 

aanslagen op de gemeentehuizen van Stadskanaal en Exloo. Zij 

kregen voor hun acties de doodstraf en werden bij Assen gefusilleerd. Hun lichamen werden op 20 september 

1943 in Kamp Westerbork gecremeerd. Tegenwoordig staat het ‘Verzetsmonument’ op hun graf.   

Dankzij een samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork konden de leerlingen deze tien 

mannen een gezicht geven. De door hen geschreven biografieën worden later dit jaar op de website 

verzetsportretten.nl geplaatst. Ook wordt de door hen gevonden informatie door het Herinneringscentrum 

gebruikt voor een nieuw (digitaal) informatiebord bij het Verzetsmonument.  

Er was veel aandacht voor de presentaties. In de synagoge waren maar liefst bijna 70 belangstellenden 

aanwezig. Toch lieten de leerlingen zich niet van de wijs brengen en hielden een sterk verhaal. 

 



Voor het komend seizoen, 2018/2019 hebben wij het activiteitenprogramma rond. Het is ons streven om 

minstens een keer per maand iets te organiseren in de voormalige synagoge en dat is gelukt. Zodra onze 

activiteitenfolder klaar is mailen we die rond. Onderstaande data kunt u alvast noteren:  

September:  

Zaterdag 8 en zondag 9; Openmonumentendag. Openingstijd: 13.00-17.00. Geen entree. 

Oktober:  

Zondag 7; Carla da Silva een enthousiaste zangers en lerares van de Jiddische muziek. 

Tijdstip: 14.30 uur. Entree: € 10,- vrienden € 7,50. 

Zondag 21; Mart Hillen in concert, jonge fingerstyle-gitarist. Tijdstip: 15.00 uur. Entree: €12,50, vrienden 

SSC € 7,50. Kaarten via Hofpoort. Vrienden SSC via secretaris@synagoge-coevorden.nl.   

Dinsdag 30; leggen van Stolpersteine. Tijdstip:14.00-17.00.  

November:  

Zaterdag 10; Studiedag en tentoonstelling over de Kristallnacht. Tijdstip: 10.00 uur. Entree: € 15,- inclusief 

lunch. Aanmelden noodzakelijk via: khoogenboezem@planet.nl.   

Zondag 18; Verhalen over de Kristallnacht. Tijdstip: 14.30 uur. Entree: € 7,50,- vrienden € 5,-. 

December: 

Zaterdag 8; Lenny Kuhr zingt o.a. over Chanoeka. Tijdstip: 20.15 uur. Entree: € 17,50, vrienden SSC  

€ 12,50. Kaarten via Hofpoort. Vrienden via secretaris@synagoge-coevorden.nl.   

Zaterdag 22; winterconcert, Henriëtte de Groot (zang) en Tjako van Schie (piano) nemen U mee op een 
muzikale reis. Tijdstip: 20.15 uur. Entree: € 12,50 vrienden € 10,-. 

Januari 2019: 

Donderdag 24; Drs. Judith van Weperen geeft een lezing over de Drents-joodse schrijfster Carry van Bruggen 

(1881 - 1932).Tijdstip: 19.30 uur. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-. 

Februari: 

Zondag 24; Loek Boer, de man met een rugzak vol verhalen en voorwerpen, vertelt over de Tweede 

Wereldoorlog, Tijdstip: 14.30-16.30 uur. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-. 

Maart: 

Zondag 24; Lucette van den Berg zingt Jiddische liederen. Tijdstip: 14.30 uur. Entree: € 10,- vrienden €7,50. 

April:  

Dinsdag 16; Drs. Hetty Cohen Stuart vertelt over Pesach. Tijdstip: 20.00 uur. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-. 

Mei: 

Woensdag 1; Jom Hasjoa herdenking. Tijdstip: 19.00 uur.  

Donderdag 2; Open Joodse huizen met klezmermuziek. Tijdstip: 18.30 uur, Entree: gratis. 

Zaterdag 4; Dodenherdenking. Tijdstip: 19.00-20.30 uur. Hervormde Kerk Coevorden. 

 

Vakantie 

 

Het Museum en Centrum voor het joodse verhaal in Drenthe eo, heeft tijdens de zomermaanden dezelfde 

openingstijden als altijd, maar de Nieuwsbrief komt pas weer eind augustus uit. Wij wensen u allen een fijne 

vakantie toe. 

 

 

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 of 

Facebook.com/synagogecoevorden. 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u dat doorgeven via:  

secretaris@synagoge-coevorden.nl    
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