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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:  

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 verbouwing liep door omstandigheden deze zomer vertraging op, maar is nu 

weer in volle gang. De voorkamer en kelder zijn bijna klaar en kunnen eind 

oktober worden ingericht. Nu wordt de trap in de gang vernieuwd en volgt het 

afwerken van de gang en het plaatsen van een sluis. Het voordeel van een sluis bij 

de voordeur is dat we de kou beter buiten kunnen houden. De volgende planning 

is het leeghalen en opknappen van de achterkamer. Daar komt een nieuw 

keukenblok in en extra kastjes voor de voorraden. Eind december zal dan de hele 

woning klaar zijn. Daarna nemen we een ‘verbouwings’ pauze tot mei 2020. Dan 

moeten namelijk nog enkele aanpassingen in de sjoel plaats vinden en daarna 

kunnen we in de zomer van 2020 met recht zeggen dat de voormalige synagoge 

helemaal is opgeknapt.  

Stolpersteine 

 

Op dinsdag 29 oktober zouden weer tien nieuwe Stolpersteine leggen, maar dit moeten we helaas uitstellen. 

Het bedrijf in Berlijn dat de stenen maakt heeft het zo druk, dat ze onze stenen niet op tijd konden leveren. Het 

nadeel voor SSC is dat we pas weer Stolpersteinen kunnen bestellen als er voldoende geld is binnen gekomen. 

Het was ons gelukt om de stenen in april te bestellen, maar nu moet het dus nog eerder. We laten u weten 

wanneer de Stolpersteinen wel gelegd kunnen worden.  

Open Joodse Huizen 

 

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn alle Joden uit Coevorden via het doorgangskamp Westerbork naar de 

vernietigingskampen in het Oosten gestuurd. Belangstellenden kunnen dit jaar op donderdag 3 oktober een 

bezoek brengen aan drie huizen waarin de Joodse families van Samuel van Coevorden, Hartog Zilverberg en 

Ernst van Coevorden hebben gewoond. Er is veel informatiemateriaal, foto’s en advertenties verzameld over 

deze families, die door leden van het 4-mei comité worden gepresenteerd. De start is bij de synagoge, waar u 

zich tussen 18.30 en 19.00 kunt aanmelden 

Tentoonstelling 

 

Op zondag 1 december 1919 om 14.00 uur wordt de David en Mietje Krammer kamer geopend als 

permanente tentoonstelling door achterkleinkinderen van dit echtpaar. David was 43 jaar rabbi in Coevorden 



en woonde met zijn vrouw Mietje en hun kinderen in het huis aan de synagoge. In 1935 ging David met 

emiraat en verhuisde toen naar de Van Heutszsingel 25 waarvandaan zij, samen met dochter Bardiena en zoon 

Bernhard, op 2 oktober via Westerbork naar het concentratiekamp Auschwitz zijn gebracht en vermoord. Als 

herinnering en dank aan wat dit echtpaar voor Coevorden heeft betekent, wordt de woonkamer ingericht in 

vooroorlogse stijl als herinnering aan hen. Voor de opening zullen alle vrienden en vrijwilligers van SSC een 

uitnodiging ontvangen. 

Activiteiten 

 

Donderdag 28 november (in plaats van de eerder genoemde 21 november) om 20.00 uur is een ‘open 

vrienden avond’. Het bestuur zal verslag doen van de voortgang en mevrouw J. Zilverberg zal een lezing 

geven over ‘Joodse begrafenisrituelen’. Deze lezing sluit goed aan bij de tentoonstelling Mechajee 

Hameetiem, die de doden doet herleven. Entree € 7,50, vrienden SSC gratis.  

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. 

Januari, donderdag 22, 19.30 uur: 75 jaar bevrijding concentratiekampen. Monica Franken vertelt het 

verhaal van haar vader die het concentratiekamp heeft overleefd. Haar verhaal wordt afgewisseld met oorlogs- 

en Jiddische liederen, gezongen door Aliet Hogen Esch en begeleid op piano door Hans Tobi. Entree € 7,50-, 

vrienden SSC € 5.-. 

Februari, vrijdag 14, 19.00 uur: Open Joodse dienst door rabbijn Tamarah Benima. De bevolking uit de 

regio kan op deze manier kennis maken met het Joodse geloof. Entree gratis. Opgave is noodzakelijk via: 

info@synagoge-coevorden.nl  

Februari, vrijdag 14, 20.15 uur: Voorstelling van Nina Juni, Hofpoort in de synagoge. In een wereld waarin 

alles draait om “meer meer meer”, is zangeres Nina June (winnaar Zilveren Notenkraker 2018) op zoek naar 

minder. Nina June speelt haar filmische popsongs voor het eerst in een akoestische setting met enkel Engels 

zang, piano en cello. Entree € 17,50-, Kaarten bestellen via Hofpoort. Vrienden en vrijwilligers SSC € 15.-, 

kaarten bestellen via secretaris@synagoge-coevorden.nl  

Maart, zondag 15, 14.30 uur: Lotenfeest/ Poerim, Ensemble Noha vertelt over dit feest en speelt daarbij de 

muziek. Entree € 7,50-, vrienden SSC € 5.-. Het belooft een informatieve maar vooral gezellige middag te 

worden. 

Maart, dinsdag 24, 19.30: Lezing en film over het boek ‘Dansen met de vijand’ door Paul Glazer. Tijdens 

een bezoek aan Auschwitz ontdekt Paul Glaser in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam. 

Dit is voor hem het moment om het familiegeheim te onthullen; het verzwegen lot van tante Roosje. Entree € 

7,50-, vrienden SSC € 5.-.  

Bij de entreeprijs van SSC is steeds een kop koffie of thee inbegrepen en voor vrijwilligers van SSC is de 

toegang gratis. Kaarten voor de voorstellingen kunnen besproken worden via: info@synagoge-coevorden.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.nl  
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