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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 

Openingstijden: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 

 

Derde Jaargang, nr.1 

 

Voortgang voormalige synagoge 

 

Het eerste volledig jaar dat de voormalige synagoge open is als ‘museum en het centrum waar het verhaal 

wordt verteld van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’, is boven verwachting goed verlopen. In 

december 2017 hebben we diverse organisatie in de gemeente Coevorden en omgeving schriftelijk 

uitgenodigd om met hun leden een bezoek te brengen aan de synagoge. Dat hebben de organisaties goed 

opgepakt, want in totaal hebben 14 verschillende groepen, Nederlanders en Duitsers, het afgelopen jaar de 

synagoge bezocht met in totaal 271 mensen. 

Ook de activiteiten die georganiseerd zijn, soms samen met Theater Hofpoort, mochten zich verheugen in 

voldoende belangstelling. Het programma was heel gevarieerd en daarmee gaan we ook door in 2019. We 

mogen over het algemeen niet klagen over het resultaat. In totaal zijn in het afgelopen jaar 15 activiteiten 

georganiseerd, van lezingen tot muziekvoorstellingen, en dit bracht 6705 bezoekers naar de synagoge. 

Onze derde groep bezoekers waren de individuele bezoekers. Om ons museum en centrum meer onder de 

aandacht te brengen van de bevolking van Coevorden en van toeristen die Drenthe bezoeken, zijn naar alle 

hotels, B&B, vakantieparken etc., in de wijde omtrek van Coevorden folders gestuurd over de voormalige 

synagoge. In totaal hebben 389 individuele bezoekers de synagoge bezocht. Hier zijn we voor het eerste jaar 

heel tevreden mee en hopen dat dit aantal zal groeien in 2019. Voor dit doel is in december 2018 door de 

provincie Drenthe nog een promotiefilmpje gemaakt over de voormalige synagoge en vanaf half januari zal 

die niet alleen te zien zijn op de site van de provincie, maar ook op onze eigen website.  

 

Voorstellen nieuw bestuurslid 

 

Het bestuur van SSC is erg blij dat Bep Braam het bestuur komt versterken en wil haar graag aan u 

voorstellen.  

Met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar ben ik toe getreden tot het 

bestuur van de ‘Stichting Synagoge Coevorden’. Mijn naam is Bep Braam 

– Wiebe en ik ben in 1952 in Nijmegen geboren. Sinds 1972 woon ik in 

Drenthe, momenteel in Gees. Tot mijn pensionering, deze zomer, ben ik 

werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan de laatste twintig jaar als 

docent geschiedenis aan ‘De Nieuwe Veste’ in Coevorden. In het verleden 

had ik, vanuit mijn docentschap, een lijntje met de synagoge: ik zorgde 

voor de leerlingen die op de Jom Hasjoa de namen van de overlevenden 

voorlazen. Door mijn pensionering heb ik nu tijd om andere zaken op te 

pakken en heb iets gezocht, dat mijn belangstelling heeft en ook nog zijdelings in het verlengde van mijn 

studie ligt. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het uitbouwen van de synagoge tot een plaats voor 

geschiedenis en cultuur. 

 

Activiteiten 

 

Op donderdag 24 januari om 19.30 uur, zal drs. Judith van Weperen in de voormalige synagoge een lezing 

geven over de Joodse schrijfster Carry van Bruggen. Van Bruggen werd op 1 januari 1881 als Carolina Lea de 



Haan geboren in Smilde, waar haar vader Izak de Haan chazzan was. Van Weperen zal niet alleen ingaan op 

de carrière van de schrijfster en enkele boeken van haar toelichten, maar zal ook vertellen over de Joodse 

samenleving in Smilde en het gezin waarin Carry van Bruggen is opgegroeid. Het belooft een boeiende lezing 

te worden. De entree is € 7,50 en voor vrienden € 5,- inclusief een kop koffie/thee.  

 

Scholen 

 

Weinig jongeren bezoeken tot nu toe de voormalige synagoge. Alleen van de Nieuwe Veste hebben circa 30 

jongeren de synagoge bezocht en door een nauwe samenwerking met de school verwachten we dan ook dat dit 

aantal in 2019 zal groeien. Er zijn educatieve 3-D filmpjes ontwikkeld voor hen en dit jaar wordt een 

lesprogramma ontwikkeld voor de basisscholen. Maar we hebben (basis) scholen nu al veel te bieden. 

Bijvoorbeeld rond de 4 mei herdenking waaraan veel scholen in Coevorden deelnemen. Ter voorbereiding zou 

een bezoek aan de synagoge met een verhaal over het wegvoeren van de Joodse bevolking tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in dit geheel niet misstaan. Neem gerust contact met ons op via: info@synagoge-coevorden.nl. 

 

Giften 

 

In 2018 werden wij regelmatig verblijd met giften voor de voormalige synagoge. Dit ging om geld en 

goederen. Zo hebben we o.a. een minora, een mooie tegel, een jad, Esterrol, boeken etc. ontvangen We 

hebben zelfs al enkele spullen gekregen om na de verbouwing een educatieve afdeling voor de jeugd in te 

richten. Wij zijn uiteraard blij met alle giften, maar zijn nog steeds op zoek naar diverse Joodse attributen 

waardoor wij bezoekers nog beter kunnen vertellen over het Joodse leven, gebedsdiensten en feesten. 

 

Kalender  

Wilt u graag een van onze activiteiten bezoeken en zeker zijn van een plaats, dan kunt u alvast een 

toegangskaartje kopen tijdens de openingstijden van de synagoge. 

 

Februari: 

Zondag 10: aanvang 14.30 uur Jiddische dans en Klezmermuziek. De Oekraïense Natalja en Olena en hun 

beide dochters dansen op Klezmermuziek. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-, vrijwilligers SSC gratis.  

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 2, leggen van Stolpersteine 

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. 

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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