NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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
Met de verbouwing ging het na de zomer weer de goede kant op. De voorkamer en
kelder zijn klaar en de trap in de gang is nu ook bijna afgewerkt. Het schilderwerk in
de gang vordert goed en ze kunnen bijna beginnen met het plaatsen van de sluis bij de
voordeur. Maar het zou geen verbouwing zijn als er niet weer vertraging op zou
treden. Nadat wij alle behang uit de achterkamer hadden verwijderd, bleek niet alleen
hoe slecht de muren waren, maar ook de aanhechting aan de vloer en binnenwanden.
Een constructeur kon ons vertellen dat we eerst ankers aan moesten brengen omdat
anders de buitenmuur naar buiten kan buigen. Dat was wel even schrikken. Maar we
verliezen niet de moed en gaan verder op de ingeslagen weg: de achterkamer wordt
geïsoleerd, er komt een nieuwe keuken in en de muren worden weer fris en netjes. Wij
streven er nog steeds naar dat de verbouwing, op de sjoel na, in 1919 wordt afgerond.
Even voorstellen
Het bestuur van Stichting Synagoge is blij de nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen.
Mijn naam is Wilhelmina Hein (eerste naam Jacoba) en ik ben lid van de Liberaal
Joodse Gemeente Twente. Ik woon in Almelo en heb een groot interesse in synagogen
en het Joodse leven in Nederland, dus om nu gevraagd te worden om de nieuwe
voorzitter te zijn, vind ik heel leuk. Ik ben in Enschede geboren en als klein kind met
mijn ouders naar Australië vertrokken waar ik mijn scholing en eerste opleiding
volgde. In de jaren 1980 en ‘90 heb ik een aantal jaren in Nieuw Zeeland gewerkt, en
tussen 1997 en 2006 heb ik ook de kans gekregen om een aantal jaren in de VS te
werken en wonen, om uiteindelijk in 2006 toch terug te keren naar de öale grond. Ik
vind het fijn om mij nu te kunnen richten op mijn betrokkenheid bij het bestuur in Coevorden en kijk uit om
mensen in de regio in de komende maanden te ontmoeten en samen te werken.
Vriendenavond
Op donderdag 28 november is er een (open) vriendenavond voor al onze vrienden. Open wil zeggen dat ook
niet-vrienden welkom zijn en wij hopen uiteraard dat zich weer nieuwe vrienden zullen aanmelden. Op deze

avond zal het bestuur de voortgang van het gebouw en de activiteiten voor 2020 bespreken. 2020 staat in het
teken van 75 jaar bevrijding en er zullen dat jaar veel speciale activiteiten en tentoonstellingen worden
georganiseerd. Daarna zal mevrouw J. Zilverberg een lezing geven over ‘Joodse begrafenisrituelen’. Deze
lezing sluit goed aan bij de tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven. Voor nietvrienden is de entree € 7,50.
Vrijwilligerswerk als gastvrouw
Er zijn diverse leuke kanten aan het vrijwilligerswerk van gastvrouw/-heer bij onze Synagoge, waaronder het
contact met andere vrijwilligers en de betrokkenheid die ik erdoor krijg bij wat in de Synagoge gebeurt.
Vooral het contact met bezoekers is zeer de moeite waard, vaak hebben zij mooie en emotionele verhalen over
bijvoorbeeld het onderduiken van Joden in de Tweede Wereldoorlog, of over hoe zijzelf vrijwilliger zijn bij
een Synagoge in een andere plaats. De bezoekers zijn geïnteresseerd en waarderen het dat er zoveel aan de
Synagoge wordt gedaan. Thea Huisman.
Wilt u ook vrijwilliger worden in de synagoge laat u dan inspireren door het artikeltje van Thea en loop eens
bij ons binnen of stuur een mailtje naar: info@synagogecoevorden.nl
Tentoonstelling
Op zondag 1 december 2019 om 14.00 uur krijgen David en Mietje Krammer een vaste plaats in de
leraarswoning naast de synagoge. Zij hebben hier meer dan 40 jaar gewoond en verdienen het dat de geheel
gerestaureerde en in de stijl van jaren 1930 teruggebrachte kamer, hun naam draagt. Leerlingen van De
nieuwe Veste, die de David en Mietje Krammer kamer als profielwerkstuk hebben uitgewerkt, zullen vertellen
waarom zij dit onderwerp hebben gekozen en wat zij bij het zoeken allemaal hebben gevonden. Voor deze
opening verwachten wij familieleden van David en Mietje uit Zwitserland en Israël. Ook voor deze opening
zijn de vrienden van SSC van harte welkom.
Activiteiten
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 oorlogsen 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
Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden.
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