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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. 
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Verbouwing 

 

In de maand april zal een begin gemaakt worden met de al lang nodige en gewenste verbouwing. We starten 

met de bovenverdieping, waar de voorkamer wat groter en geïsoleerd wordt, en de achterkamer ingericht gaat 

worden tot ruimte waar we groepen leerlingen kunnen ontvangen voor educatieve doeleinden. Natuurlijk 

wordt ook de achterkamer geïsoleerd en komt er een plafond in met twee dakramen aan de kant van de sjoel. 

Tenslotte zal ook de trap naar boven verbeterd worden, waardoor die in de toekomst zonder gevaar gebruikt 

kan worden. Als we verdere subsidie ontvangen hebben, komen ook de ruimten beneden aan de beurt, maar 

dat laat nog even op zich wachten. Als begin staat er nu een geschonken dressoir in de voorkamer. Ook daar 

zijn we natuurlijk erg blij mee. 

Stolpersteine 

 

Dinsdag 2 april zijn er 11 Stolpersteine gelegd in Coevorden waardoor het 

totale aantal gelegde Stolpersteine op 38 komt. Uit het hele land waren 

familieleden gekomen van de mensen waarvoor de Stolpersteine zijn gelegd. 

De aanwezigen waren erg ontroerd toen zij een roos bij de stenen mochten 

leggen. Zij hebben nu een tastbare plek van herdenken. De kleinzoon en 

kleindochter van Hartog Zilverberg, die bij het leggen aanwezig waren, lieten 

ons het volgende weten: “Wat was het gisteren een mooie en ook emotionele 

dag voor de nabestaanden van omgekomen Joodse familieleden. Hoe het 

onder hen nog ‘leeft’ heb ik gisteren in de vele gesprekken die ik heb kunnen 

voeren, gemerkt. Elke nabestaande heeft een eigen verhaal bij hun 

omgekomen dierbaren, allemaal even belangrijk om aandacht te krijgen. Mijn 

zus Mieke en ik zijn heel blij dat wij hierbij aanwezig waren in een ‘warme omgeving’ en begeleid door 

liefdevolle mensen!!” De toespraak die zij in de synagoge hebben gehouden is te vinden op onze website: 

www.synagoge-coevorden.nl onder het kopje Stolpersteine. 

Pesach 

 

Op dinsdag 16 april zal om 20.00 uur door drs. Hetty Cohen Stuart-Fens een lezing over 

het Pesachfeest worden gegeven in de voormalige synagoge te Coevorden. Op Pesach 

herdenken de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte, zoals het staat opgetekend 

in het boek Sjemot  (= Exodus). De lezing zal gaan over de Joodse paasgebruiken, zoals 

de schoonmaak vooraf, en in het bijzonder de Seidermaaltijd. De Pesachtafel met de 

Seiderschotel krijgt eveneens aandacht en uitleg en ook wordt voorgelezen uit ‘De 

Tora, een voorleesboek voor ouders en kinderen’ van Eli van Tijn. Zoals bij de meeste 

http://www.synagoge-coevorden.nl/


Joodse feesten zijn de bijbehorende liedjes een feestelijke toevoeging. De zaal is open om 19.30 uur. De 

entree is € 7,50,- inclusief koffie of thee; vrienden betalen € 5,-. 

Jom Hasjoa 

 

Net als alle voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer uitgebreid aandacht besteden aan Jom Hasjoa. De 

namen van alle overleden Joodse Coevordenaren, Dalen, Meppen en Sleen zullen tijdens de herdenking 

worden voorgelezen. Jom Hasjoa is dit jaar op Woensdag 1 mei en begin om 19.00 uur in de voormalige 

synagoge te Coevorden. U bent allen van harte welkom en de bijeenkomst is gratis. 

Wijzigingen 

 

Voor het project Open Joodse Huizen hadden wij dit jaar de bewoners van twee nieuwe huizen benaderd en 

een bewoner van een huis dat de vorig keer ook al meegedaan bereid gevonden om ook dit jaar zijn woning 

weer open te stellen. Helaas bleek de maand mei niet geschikt voor de families en daarom hebben wij het 

project Open Joodse Huizen verplaatst naar 3 oktober 2019.  

Door de verbouwing zijn we op dit moment niet in staat om op de bovenverdieping een nieuwe tijdelijke 

tentoonstelling in te richten. In overleg met De Nieuwe Veste hebben we daarom besloten om van de 

tentoonstelling 10 portretten in eerste instantie een digitale tentoonstelling te maken. De foto’s en verhalen 

van 10 Joodse Coevordenaren zijn op deze wijze toch te zien en te lezen in de synagoge. Zodra de verbouwing 

achter de rug is gaan we kijken hoe we deze portretten toch fysiek een plek kunnen geven in het gebouw.  

 

Lucette van den Berg in de synagoge  

Op zondag 24 maart 2019 genoten meer dan 30 mensen van een prachtige 

optreden van Lucette van den Berg en gitarist Erik Raayman. Lucette heeft 

de aanwezigen betoverd met haar mooie, goed geschoolde stem, Jiddische 

liederen en verhalen. Met haar Jiddische liedprogramma ‘A shtim fun harts: 

Jiddisch van hart tot hart’ bracht zij een ode aan de liefde en de veerkracht 

van het hart.  

 

 

 

Kalender  

 

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

Zaterdag 14 en zondag 15 september Open Monumentendag.  

 

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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