NIEUWSBRIEF JULI 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:
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
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Verbouwing
De zolderverdieping is bijna klaar en nu goed geisoleerd. Dat betekent veel
minder stookkosten voor SSC en is uiteraard milieuvriendelijker. Nu kunnen we
beginnen met inrichten. Maar hiermee is de verbouwing en de overlast nog niet
van de baan. Op dit moment zijn ze al druk bezig met het isoleren van de
voorkamer en het opknappen van de kelder.
Daarna kan de voorkamer worden ingericht als de
David en Mietje Krammerkamer.
Hierna starten we met de achterkamer en mogelijk
worden dit jaar ook nog de gang en de trap naar
boven aangepakt. De gangmuren moeten opnieuw
worden gestuct en bij de voordeur wordt een sluis
geplaatst, zodat ook de gang energievriendelijker
De bovenverdieping is bijna
zal zijn. Wij doen onze uiterste best om tijdens de
klaar.
verbouwing drie middagen in de week open te
blijven en hopen de overlast zoveel mogelijk te kunnen beperken. Zodra deze
werkzaamheden zijn afgerond is fase 1 van de verbouwing achter de rug en
kunnen we plannen gaan maken voor fase 2: het isoleren en opknappen van de De voorkamer wordt
geïsoleerd.
sjoel. We blijven u de komende maanden informeren over de restauratie.
Tentoonstellingen
Zodra de bovenverdieping verbouwd is, kunnen we de ruimten weer gaan inrichten. In de achterkamer komt
een educatieve ruimte voor de jongere bezoekers en wij verwachten dat aan het eind van dit jaar de ruimte
helemaal ingericht is.
De boven voorkamer is weer bestemd voor de tijdelijke tentoonstelling en onze eerste tentoonstelling gaat
over ‘Joodse begrafenisrituelen’. Veel materiaal voor deze tentoonstelling heeft SSC gekregen, of in bruikleen
of als geschenk, van verschillende weldoeners. We willen ook deze mensen bedanken voor hun gulle gaven en
voor hun bemiddeling. Op de tentoonstelling zijn ook foto’s te zien van Joodse begraafplaatsen in Drenthe en
het Duitse Neuenhaus die gemaakt zijn door onze eigen fotograaf Bep Houwen. Zodra de datum voor de
opening van de tentoonstelling bekend is, laten we u dat weten.
De permanente tentoonstellingsruimte in de sjoel is ook uitgebreid met nieuw tentoonstellingsmateriaal. In
speciaal voor ons gebouwde kasten zijn foto’s en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld van Joodse Drentenaren.

De volgende nieuwe tentoonstelling betreft de voorkamer van de leraarswoning. Dit wordt de David en Mietje
Krammer kamer uit de jaren 1930. Leerlingen van De nieuwe Veste hebben een opzet gemaakt voor de kamer
en de informatie over dit echtpaar. Dit is een permanente tentoonstelling en is vanaf november te bezichtigen.
Wij nodigen alle lezers, familieleden, vrienden, buren en kennissen van deze nieuwsbrief uit om onze nieuwe
tentoonstellingen te komen bekijken.
Schenkingen
De afgelopen weken is het meubilair van de voormalige synagoge uitgebreid met een
piano. Voor de activiteiten van SSC moest regelmatig een piano worden gehuurd,
waardoor een gulle gever bedacht om de synagoge een te schenken. De schenker wil
anoniem blijven en dat respecteren wij, maar we willen hem via deze weg nogmaals
heel hartelijk bedanken. De eerste die gebruik gemaakt heeft van de piano was Roon
Staal die op 22 juni optrad in de synagoge met zijn zomertour. Ook hebben we weer
diverse foto’s gekregen waardoor onze collectie verder toeneemt. Onze hartelijke dank
daarvoor.
Activiteiten seizoen 2019 (zie ook de bijgevoegde digitale folder)
Zaterdag en zondag 14 en 15 september is de synagoge open van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de Open
Monumentendagen waarvan het thema is: plaatsen van vertier. Entree gratis.
Donderdag 19 september om 19.30 uur een lezing van Koert Broersma over zijn nieuwe boek ‘Buigen
onder de storm. Philip Mechanicus, verslaggever tot in de dood, 1889-1944’. De journalist Mechanicus hield
een dagboek bij in het doorgangskamp te Westerbork en werd vermoord in Auschwitz. Het boek is die avond
te koop in de synagoge. Entree € 5,-, vrienden SSC € 2,50.
Donderdag 3 oktober om 19.00 uur ‘Open Joodse Huizen’. Er staan dit jaar drie huizen, waar interessante
verhalen over de Joodse bewoners worden verteld, open voor bezoekers. In een van de huizen heeft de
voormalige Joodse socialistische wethouder Hartog Zilverberg gewoond. De start is om 19.00 uur in de
synagoge. Entree gratis.
Dinsdag 29 oktober om 14.00 uur leggen van Stolpersteine.
Donderdag 21 november om 20.00 uur lezing door mevrouw J. Zilverberg over ‘Joodse begrafenisrituelen’.
Entree € 7,50, vrienden SSC € 5,-.
Zondag 22 december om 14.30 uur Winterconcert. Het Noord Nederlands Orkest duo Sergei Bolotny, viool,
en Keiko Sakuma, piano, speelt muziek van Joodse componisten. Entree € 15,-, vrienden SSC € 12,50.
Bij de entreeprijs is steeds een kop koffie of thee inbegrepen.
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding van de nazi overheersing en in dat jaar zullen ook in de
synagoge interessante lezingen, muziekvoorstellingen en een studiedag worden georganiseerd.
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