
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019 
 

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.2 

 

Giften 

 

Vorig zomer kregen wij een bezoeker uit Delft in de synagoge die veel 

waardering had voor ons werk. Deze maand ontvingen wij van deze bezoeker, 

de heer Jenne de Haan, uit de nalatenschap van zijn vrouw Marieke de Haan –

Spruÿt, twee kisten vol boeken, twee prachtige serviezen, waaronder een 

Pesachservies, meerdere bijzondere voorwerpen, een lijkwade en nog enkele 

rituele doeken. Wij zijn heel blij met deze giften en de waardering voor ons 

werk dat hiermee wordt getoond. 

 

Gezichten van Joods Coevorden 

 

Sinds vorig schooljaar is Stichting Synagoge Coevorden een nauwere samenwerking aangegaan met 

Scholengemeenschap De nieuwe Veste. Vorig jaar kreeg dit onder andere vorm toen leerlingen uit 3-havo 

‘verzetsportretten’ presenteerden in de voormalige synagoge. Dit schooljaar schrijven leerlingen uit 3-havo 

tien portretten van Joodse Coevordenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog via Westerbork naar 

vernietigingskampen in het oosten zijn gebracht en vermoord. De leerlingen zullen deze tien Coevordenaren 

een gezicht geven via teksten voor de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, een boekje en 

teksten voor een tentoonstelling in de synagoge. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling zondag 26 mei 

wordt geopend en dat leerlingen bij de opening betrokken worden. De periode daarna zullen ook leerlingen 

worden ingezet bij rondleidingen langs de huizen waar deze tien mensen eens woonden. Voor de 

tentoonstelling zijn foto’s, verhalen en gebruiksvoorwerpen uit de families nodig. De families waarvan wij 

mailadressen hebben, zijn aangeschreven, maar misschien weet iemand van de lezers nog iets wat ons verder 

kan helpen. De portretten worden gemaakt van: Aleida Bardina Krammer, Coos van Coevorden, Rachel van 

Coevorden–Vos, Mietje Krammer-Keizer, Comprecht Sanders, Estella Meiboom-Hompes, Hartog Zilverberg, 

David van Coeverden, Jeanne Vos en Mozes Bierman. Mocht u iets voor ons hebben, neem dan contact op via 

info@synagoge-coevorden.nl.  

 

Activiteiten 

 

Op zondag 10 februari om 14.00 uur komen de Oekraïense danseressen Natalja en Olena en hun beide 

dochters een workshop en demonstratie Klezmer-dansen geven. De middag is bedoeld om kennis te maken 

met deze vorm van ‘Jiddische dans’. De dansen worden begeleid door de Klezmerband Di Gojem uit 

Friesland en het Drents Klezmertrio uit Emmen. Mis dit niet, het belooft een waar feestje te worden. Entree: € 

7,50 vrienden € 5,-, vrijwilligers SSC gratis.  

 

mailto:secretaris@synagoge-coevorden.nl


Zondag 24 februari om 14.30 uur komt Loek Boer in de synagoge. Boer is de man met een rugzak vol 

verhalen en voorwerpen en hij vertelt onder andere over het dagelijks leven en de Tweede Wereldoorlog. 

Volgens Loek zijn verhalen als een spiegel voor je ziel, ze kunnen helen en inzicht geven. Ze doen je lachen, 

of huilen en soms zelfs door je tranen heen. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-. k 

 

Le------------ 

Lezing Carry van Bruggen 

 

Op donderdag 24 januari heeft Judith van Weperen een lezing gehouden over 

het leven van de Joodse 

schrijfster Carry van 

Bruggen. Van Bruggen is 

geboren in Smilde en Van 

Weperen gaf op een 

boeiende wijze een kijkje 

in haar levensloop en in haar carrière. Zij kreeg veel 

waardering voor haar lezing van de belangstellende aanwezigen. 

 

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. 

 

Maart: 

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

April:  

Dinsdag 2: leggen van 11 Stolpersteine. Tijdstip:14.00 uur. Entree: gratis.  

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. Entree: gratis.  

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. 

 

Activiteiten Synagoge Emmen 

Zaterdag 6 april organiseren zij een excursies naar het Felix-Nussbaum-haus in Osnabrück. Vertrek om 8.30 

uur uit Emmen. Kosten maximaal € 50,00 per persoon. Opgave: douwstra@home.nl 

 

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.nloor je tranen heen; 

ze laten je huilen, 
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