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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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Bekendheid voormalige synagoge
Het bestuur van SSC is erg blij met de publiciteit die wij dit jaar hebben gekregen
waardoor de bekendheid van de voormalige synagoge Coevorden behoorlijk is gestegen.
Dit is te merken aan het groeiende aantal bezoekers. In maart stond in ‘De Benjamin’ een
oproep om informatie over Drentse joden. Informatie, foto’s en gebruiksvoorwerpen die
we nog steeds kunnen gebruiken en die onontbeerlijk zijn voor de uitbreiding van de
synagoge als ‘verhalen centrum’. Daarna schreef het Israëlisch tijdschrift ‘Aleh’ over
Coevorden. Zij hadden een uitgebreid interview met Herman Braaf en die draagt de
voormalige synagoge een warm hart toe. Ook de lokale en regionale kranten schreven
uitgebreid over de tentoonstelling ‘Drentse synagogen, toen en nu’ waardoor meer
mensen naar de voormalige synagoge kwamen. De tentoonstelling is nog tot eind van dit jaar te zien.
Warme zomer
Kent u het liedje ‘het is weer voorbij die warme zomer’. Nou warm was deze zomer zeker, zelfs zo warm dat
het bestuur zich genoodzaakt zag om de voormalige synagoge drie weken te sluiten. Het gebouw is niet
geïsoleerd en daarom was het binnen zelfs nog warmer dan buiten wat mogelijk problemen kon opleveren
voor bezoekers en de vrijwilligers. Wij hebben deze problemen met de gemeente Coevorden, eigenaar van het
gebouw, besproken en hopen dat we nu snel met de renovatie kunnen beginnen. Voor de winter is isolatie net
zo belangrijk, omdat de verwarming dan niet alleen op volle toeren moet draaien, maar de warmte via het dak
en de muren zo weer uit het gebouw verdwijnt.
Stolpersteine
Stichting Synagoge Coevorden heeft dit jaar weer zoveel giften ontvangen voor Stolpersteine dat zij op
dinsdag 30 oktober elf Stolpersteine wilde leggen. Helaas ontvingen wij van het bedrijf van Gunter Demnig,
die de Stolpersteine maakt, bericht dat zij niet in staat zijn om de Stolpersteine op tijd af te leveren. De vraag
naar Stolpersteine blijkt zo groot, dat zij de vraag niet aankunnen. Wij hebben het leggen van de Stolpersteine
nu uitgesteld tot dinsdag 2 april 2019. Wij hopen dat wij ook het komend jaar weer veel giften voor het leggen
van Stolpersteine ontvangen, zodat wij in oktober 2019 de volgende tien stenen kunnen leggen.
Activiteiten Bestuur
In het bestuur van SSC hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Onze voorzitter Ernst Rosenbaum heeft
aangegeven zijn functie als voorzitter niet meer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden en heeft zich
daarom teruggetrokken. Hij blijft SSC een warm hart toedragen en het bestuur kan altijd een beroep op hem
doen indien wij een notaris nodig hebben. Op dit moment is het bestuur in gesprek met een nieuwe voorzitter
en tot dat die is aangesteld zal Ben Kuiper optreden als waarnemend voorzitter.

Giften
SSC is blij met alle giften die zij ontvangt om het publiek nog beter ‘het Joodse leven in
Drenthe’ en daarbuiten te kunnen laten zien. Alle Joodse attributen stellen ons in de
gelegenheid om meer te vertellen over dit Joodse leven, toen en nu.
Er worden ook regelmatig boeken afgegeven zodat onze bibliotheek groeit en wij hebben
twee prachtige menora’s en een gebedssjaal in bruikleen ontvangen voor de duur van de
tentoonstelling over Drentse synagogen. Het bestuur wil alle mensen bedanken voor de
giften en attributen in bruikleen.
Carla da Silva geeft een lezing over “De Ziel van Jiddische muziek”.
De vreugde en weemoed van de Jiddische muziek raakt ons hart en weerklinkt in onze ziel. De instrumentale
muziek, die geworteld is in de Oost-Europese volksmuziek, heeft zich in de 70-er jaren vernieuwd en
verbonden met de rijke Jiddische zangtraditie. Deze ‘herboren’ volksmuziek kreeg de naam klezmer muziek.
De wereld van het Jiddische lied is echter veel groter en gevarieerder, van volkslied en theaterlied tot literaire
composities. In haar lezing gaat zij in op verschillende vragen rond het Jiddische lied. Aan de hand van filmen geluidsfragmenten en live-gezongen liederen brengt zij deze wereld voor u tot leven.
Wanneer: Zondag 7 oktober om 14.30 uur. Entree: € 10,- vrienden € 7,50, vrijwilligers SSC gratis.
Kalender
September: Zaterdag 8 en zondag 9, Openingstijd: 13.00-17.00. Openmonumentendag. Geen entree.
Oktober: Zondag 7, aanvang: 14.30 uur. Entree: € 10,- vrienden € 7,50, vrijwilligers SSC gratis.
Lezing van Carla da Silva, een enthousiaste zangeres en lerares van de Jiddische muziek, over deze muziek.
Zondag 21, aanvang 15.00 uur, Mart Hillen in concert, jonge fingerstyle-gitarist. Kaarten via Hofpoort.
Entree: €12,50. Vrienden en vrijwilligers SSC € 7,50 en kaarten bestellen via secretariaat SSC.
November: Zaterdag 10, aanvang 10.00 uur, Studiedag en opening tentoonstelling over de Kristallnacht.
Entree: € 15,- inclusief lunch. Aanmelden noodzakelijk via: khoogenboezem@planet.nl.
Zondag 18, aanvang 14.30 uur, Verhalen over de Kristallnacht. Entree: € 7,50,- vrienden SSC € 5,-, jeugd tot
17 jaar en vrijwilligers SSC gratis.
December: Zaterdag 8, aanvang 20.15 uur. Lenny Kuhr zingt o.a. over Chanoeka. Kaarten via Hofpoort.
Entree: € 17,50, vrienden en vrijwilligers SSC € 12,50 en kaarten bestellen via secretariaat SSC.
Zaterdag 22, aanvang 20.15 uur, winterconcert, Henriëtte de Groot (zang) en Tjako van Schie (piano) nemen
U mee op een muzikale reis. Entree: € 12,50 vrienden SSC € 10,-, vrijwilligers SSC gratis.
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