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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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Bevrijdingsnummer 2020
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Europa werd bevrijd van de Nazi-overheersing. In diverse plaatsen in de
provincie Drenthe worden dit jaar activiteiten georganiseerd om de vrijheid te vieren. De bevrijding begon op
6 juni 1944 toen geallieerde troepen op de stranden van Normandië landden. In april 1945 bereikten zij
Coevorden waarna de geallieerde troepen heel Drenthe bevrijdden. Aan het Oostfront rukten de Russische
troepen op en op 27 januari 1945 bevrijdden zij het vernietigingskamp Auschwitz. De soldaten troffen daar
nog ongeveer 8000 gevangenen aan. De meesten waren doodziek of zo verzwakt dat ze de bevrijding maar
amper overleefden. Van de 140.000 Nederlandse Joden, waaronder ongeveer 1600 Drentse Joden, zijn
107.000 naar de vernietigingskampen gedeporteerd. Ongeveer 5200 mensen keerden terug uit deze kampen
terwijl de resterende 101.800 in en rondom de kampen zijn vermoord.
Voor Stichting Synagoge Coevorden is het vieren van de vrijheid alleen zinvol indien we ook terugdenken aan
de gruweldaden die tijdens de naziperiode hebben plaatsgevonden. SSC heeft haar activiteiten daar zoveel
mogelijk op aangepast. In dit nummer kunt u uitgebreid lezen over alle activiteiten die zich in of rond de
voormalige synagoge afspelen.
Januari, donderdag 23, 19.30 uur: Herdenking bevrijding Auschwitz 75 jaar geleden. De ouders van
Monica Franken hebben de concentratiekampen overleefd en zij vertelt op deze avond hun verhaal en wat dit
voor haar jeugd heeft betekend. Haar ouders hebben meerdere kampen overleefd, maar zijn de enigen van de
familie. Haar aangrijpende verhaal wordt afgewisseld met Jiddische liederen over oorlog en vrede, gezongen
door Aliet Hogen Esch en pianist Hans Tobi. Entree € 7,50, vrienden SSC € 5.Januari, zondag 26, 19.00 uur: Het lichtkunstwerk ‘Levenslicht’ van Daan Roosegaarde wordt geïnstalleerd
bij de voormalige synagoge te Coevorden. Het ‘Levenslicht’ zal schijnen voor alle Holocaust slachtoffers uit
de gemeente Coevorden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. In de Joodse herdenkingstraditie
zijn stenen belangrijk en daarom heeft Roosegaarde een kunstwerk ontwikkeld van 104.000 lichtgevende
herdenkingsstenen. Dit aantal staat voor de vermoorde Joden, Sinti en Roma uit Nederland en de stenen
‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Het
lichtkunstwerk zal verder op 27, 28 en 30 januari te zien zijn. Wilt u graag aanwezig zijn tijdens de onthulling
dan kunt u dit doorgeven via m.schluter-nieborg@coevorden.nl . Geen entree.
Januari, donderdag 30: Provinciale herdenking van de bevrijding van de concentratiekampen en de start van
de activiteiten in Drenthe die betrekking hebben op 75 jaar leven in vrijheid. Gedeputeerde C. Bijl zal het
herdenkingsjaar voor Drenthe openen en Opperrabbijn B. Jacobs zal over de betekenis van de bevrijding van
Auschwitz voor de Joodse bevolking spreken, het El Male Rachamim en het Kaddish uitspreken. Daarna

worden de Mauthausen liederen opgevoerd en tot slot zal burgemeester B. Bouwmeester de tentoonstelling
over de concentratiekampen in de voormalige synagoge openen. In verband met de beperkte ruimte is deze
avond alleen voor genodigden.
Februari, vrijdag 14, 19.00 uur: Open Joodse dienst. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn bijna alle
Joodse Coevordenaren weggevoerd. Sinds die tijd is er geen Joodse dienst meer geweest in de synagoge,
waardoor de ziel uit het gebouw was verdwenen. Nu, 75 jaar na de bevrijding, zal rabbijn Tamarah Benima
weer een dienst houden in de sjoel zodat de bevolking uit de regio kennis kan maken met een Joodse
gebedsdienst zoals die tot 2 oktober 1942 elke vrijdagavond in de sjoel werd gehouden. Entree is gratis.
Opgave is noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via: info@synagoge-coevorden.nl.
Maart, zondag 15, 14.30 uur: Lotenfeest/ Poerim. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
Jodendom met uitroeiing bedreigd, maar ook al in de vijfde eeuw v. Chr. Op het poerimfeest herdenken de
Joden dat het lot hen van uitroeiing heeft gered. Poerim werd ook jaarlijks gevierd door de Joodse
Coevordenaren, dat bewijzen gevonden foto’s. Het Ensemble Noha zal vertellen over het poerimfeest en daar
vrolijke muziek bij spelen. Het belooft niet alleen een informatieve, maar vooral gezellige middag te worden.
Entree € 7,50-, vrienden SSC € 5.-.
Maart, dinsdag 24, 19.30: Open Vriendenavond met als thema: Vrienden vragen vrienden. Precies 5 jaar
geleden werd ‘Vrienden van de Stichting Synagoge Coevorden’ opgericht. Wij hopen dat we tijdens deze
avond meer nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Het belooft een heel interessante avond te worden waarbij
Paul Glazer zal vertellen over zijn zoektocht naar zijn familieverleden. Tijdens een bezoek aan Auschwitz
ontdekte hij in een vitrine een koffer uit Nederland met zijn achternaam erop, die van zijn tante Roosje is
geweest. Zijn zoektocht en het verhaal van tante Roosje heeft hij beschreven in het boek: Dansen met de
vijand. Glazer vertoont tijdens zijn verhaal vooroorlogse filmbeelden. Geen entree.
April, donderdag 16, 19.30 uur: Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joodse mensen werden opgepakt
en via Westerbork naar de concentratiekampen werden getransporteerd, doken ook enkele mensen onder.
Drents historicus M. Gerding houdt een lezing over het onderduikverhaal van een familie uit NieuwAmsterdam en vertoont de film die over deze onderduikperiode is gemaakt. Entree: € 5,00, vrienden € 2,50.
April, maandag 20, 19.00 uur: Jom Hasjoa (letterlijk de dag van de Sjoa, Holocaust). Tijdens deze
bijeenkomst worden alle Joodse Holocaust slachtoffers uit de gemeente Coevorden herdacht en worden de
namen van de slachtoffers opgelezen. Geen entree.
April, zaterdag 25, 10.00 uur: Symposium ‘Verbonden in vrijheid?’. Tijdens dit symposium wordt aandacht
besteed aan de betekenis voor de Noord-Nederlandse bevolking, de Joodse bevolking en de Duitse
grensbevolking van de bevrijding door de geallieerden. Voor het symposium krijgt elke lezer een aparte
uitnodiging. Entree € 15,00 inclusief lunch en opgave is verplicht via info@synagoge-coevorden.nl.
Mei, zondag 3, 15.00 uur: De voorstelling De Getergde Mannen, over de Joodse zanger Leo Fuld, is te zien
in de synagoge. Fuld zong Jiddische liedjes vol heimwee en melancholie en in 1934 werd hij beroemd met het
liedje ‘My Yiddische Mama’. Entree € 5,00, kaarten via Hofpoort.
Mei, maandag 4 om 19.00 uur de nationale dodenherdenking met een kranslegging bij het Joodsmonument.
Kaarten voor de voorstellingen van de synagoge kunnen besproken worden via: info@synagoge-coevorden.nl
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