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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.3 

 

Onthullen van Stolpersteine 

 

Op dinsdag 2 april 2019 worden in Coevorden elf Stolpersteine onthuld. Dit jaar worden de Stolpersteine 

gelegd voor de volgende personen: Samuel van Coevorden, Carolina van Coevorden-van der Berg, Betsij van 

Coevorden, Mozes van Coevorden en Alida van Coevorden-Bollengraf. Zij woonden in 1942 aan de 

Stationsstraat 2 (dit heet nu Friesestraat). Tevens worden Stolpersteine gelegd voor diverse leden van de 

familie Zilverberg. Hartog en David Zilverberg woonden aan de Friesestraat 30; Samuel Zilverberg en Sientje 

Zilverberg-Coster woonden aan de Molenstraat 33 en voor Jacob Zilverberg en Lea Zilverberg-de Vries,  

Tuindorp 88. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de voormalige synagoge en zal om ongeveer 17.00 uur 

worden beëindigd. Iedereen is van harte welkom bij het leggen van de Stolpersteine. 

Activiteiten 

 

Op Zondag 24 maart komen zangeres Lucette van den Berg en gitarist Erik Raayman 

naar de synagoge te Coevorden. Lucette zingt moderne Jiddische liederen die zij zelf 

schrijft, maar zingt ook liederen van Beylle Scheacher-Gottesman en Michoel 

Felsenbaum, Allen Bern en anderen. Haar liedprogramma van ‘hart tot hart’ is een ode 

aan de liefde en de veerkracht van het hart. Als Troubadour van het Jiddische lied, raakt 

zij met haar warme melodieuze sopraan en rake teksten hart en ziel. Het belooft weer 

een mooie, warme voorstelling te worden. 

De voorstelling begint om 14.30 uur en entree is € 10,-. Vrienden van de synagoge 

betalen €7,50 (inclusief koffie/thee). 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

 

Zoals u al in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het jaar 2019 goed begonnen voor SSC en dit is in 

de maand februari voortgezet. Vanaf 17 januari zijn we 19 dagdelen open geweest en maar op twee dagdelen 

hebben zich geen bezoekers gemeld, terwijl wij in deze twee eerste maanden van het vorig jaar regelmatig met 

smart zaten te wachten op bezoekers. Tevens hebben we een groep van 45 mensen uit het Duitse Nordhorn en 

omgeving op bezoek gehad en kwam de eerste Coevorder basisschool met 60 leerlingen naar de voormalige 

synagoge. Ook de activiteiten werden goed bezocht en daarover leest u verderop meer. Maar nu hebben we 

dringend behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers die de bezoekers willen ontvangen en uitleg geven over ons 

werk en vrijwilligers die graag informatie opzoeken. Beide functies kunnen ook gecombineerd worden, maar 

is geen must. De vrijwilligers hoeven niet van Joodse afkomst te zijn of veel over het Joodse leven te weten, 

want dat kunt u allemaal bij ons leren. Wij vragen enthousiaste mensen die minimaal één dagdeel in de twee 

weken beschikbaar hebben. Het inroosteren gaat altijd in overleg. Voelt u er iets voor om de voormalige 



synagoge met iets van uw tijd te ondersteunen of kent u iemand waarvoor dit werk geschikt is, kom dan gerust 

een keer langs. U kunt zich ook aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl of bel naar: 06-22234953. 

 

Activiteiten in februari 

 

Februari was een bijzondere maand voor de synagoge wat de activiteiten betrof. Op 10 

februari traden twee Oekraïense danseressen op en zij werden begeleid door twee 

Klezmerbands: Di Gojem en het Drents Klezmertrio. Het werd daardoor een waar 

feestje in de synagoge en zowel voorin de zaal als achterin werd spontaan meegedanst. 

Meer foto’s zijn te zien op onze website.       

 

Daarna kwam op zondag 24 februari verhalenverteller Loek Boer in de synagoge. 

Loek hield met zijn verhalen de vele belangstellinden in een ademloze greep. Al met al 

waren beide activiteiten een groot succes.  

 

 

Kalender  

 

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. Entree: gratis.  

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

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

 

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. 

 

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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