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Voorwoord van de voorzitter
Met veel plezier, als de nieuwe voorzitter van Stichting Synagoge Coevorden, kijk ik met bewondering naar
alles wat er in dit jaarverslag staat. In het laatste jaar is de Stichting zeker actief geweest en ik ben blij om
daar nu een onderdeel van te zijn. In dit verslag kunt u lezen over verbouwingen, renovaties en vooral de
vele activiteiten die plaatsvonden in 2019. Natuurlijk kan alles wat er in dit mooie complex gebeurt en het
openstellen, niet gebeuren zonder de bijdrage van onze vrijwilligers. Zij maken met een hart voor deze
sjoel veel mogelijk om elke activiteit soepel te laten lopen. Onze vrijwilligers zijn een belangrijke basis voor
het goed functioneren van het sjoelcomplex. Daarnaast is een belangrijk deel van wat mogelijk is,
bekostigd niet alleen door subsidies, maar ook door de genereuze donaties, gaven en schenkingen.
Draagt u ons nog een warm hart toe? Is het mogelijk om anderen te interesseren in wat wij doen?
Vrijwilligers en meer donateurs zijn altijd welkom! Ik hoop in het komende jaar velen van u te ontmoeten bij
een van de uitgebreide activiteiten die nog komen gaan.
Wilhelmina Hein,
voorzitter Stichting Synagoge Coevorden
Ontwikkelingen in het bestuur
Het bestuur van SSC heeft in 2019 een welkome aanvulling gekregen met het nieuwe bestuurslid Bep
Braam. Zij heeft o.a. de zorg rond de vrijwilligers op zich genomen. En per 1 november is het bestuur weer
compleet. Met ingang van die datum is Wilhelmina Hein toegetreden als voorzitter. Wil, zoals ze zich heeft
voorgesteld, heeft een Joodse achtergrond en vervult het voorzitterschap met grote betrokkenheid en
enthousiasme.

Renovatie en verbouwing van de Rabbiwoning
Na toekenning van de nodige subsidies is het renoveren en verbouwen van de bovenverdieping van de
rabbiwoning ter hand genomen. Het resultaat is twee prachtige ruimten boven, die samen met het
vrouwenbalkon uitermate geschikt zijn voor de wisseltentoonstellingen, het ontvangen van groepen en als
educatieruimte voor jongeren.
Op 1 december is de voorkamer beneden geopend. Deze kamer, verbouwd en ingericht als een
woonkamer uit de jaren 1930, heeft als naam “David en Mietje Krammer kamer” gekregen. Dit als
eerbetoon aan het echtpaar die 38 jaar lang met hun 11 kinderen in deze woning heeft gewoond en omdat
de godsdienstleraar David Krammer in Coevorden bekend stond als ‘rabbi David Krammer’. De opening
werd verricht door drie achterkleinkinderen van David en Mietje: David Krammer uit Zwitserland en zijn
twee zussen, Tirtsa de Haas-Krammer en Shoshannah Nasch-Krammer uit Israël.
Ook de achterkamer beneden is gereed gekomen en voorzien van een uitgebreide keuken en een nieuwe
trap naar de opkamer, die de functie heeft van kantoor en bibliotheek. De herinrichting van de achterkamer
als ontvangst- en vergaderruimte wordt in 2020 gerealiseerd. Ook het plaatsen van de glazen sluis staat
voor 2020 op het programma, evenals de renovatie van de sjoel.

Jom Hashoa Herdenking en Stolpersteine
De Jom Hashoa herdenking heeft plaats gevonden op 1 mei en is door de werkgroep Jom Hashoa
voorbereid en uitgevoerd. Het was een waardige bijeenkomst waarbij opnieuw stilgestaan werd bij alle
vermoorde Joodse Coevordenaren. Hun namen werden voorgelezen door vrijwilligers, waaronder
leerlingen van De nieuwe Veste, een medewerking die zeer op prijs wordt gesteld.
Op maandag 1 april zijn 11 nieuwe Stolpersteine onthuld, waarbij diverse nabestaanden aanwezig waren
en de kleinzoon van Hartog Zilverberg, Hans Zilverberg, het woord voerde. De bijeenkomst werd ook door
het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden bijgewoond. In totaal
liggen nu 39 stenen in Coevorden en 14 in Dalen. In Sleen staat een monument voor de familie Heckscher
en in Meppen voor de familie Kats. In totaal zijn nu voor 59 van de 146 vermoorde joden gedenktekens
geplaatst.
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Het plan was om 10 nieuwe Stolpersteine te leggen op 29 oktober 2019, maar door een fout bij de
producent van de stenen in Berlijn is onze aanvraag te laat in behandeling genomen. De verwachting is dat
we ze in 2020 alsnog kunnen leggen.

Activiteiten
In het jaar 2019 heeft een groot aantal lezingen en muziekuitvoeringen plaatsgevonden, enkele in
samenwerking met Theater Hofpoort. Dit tot volle tevredenheid van beide organisaties. De
naamsbekendheid van SSC en het Museum en het ‘Centrum waar het verhaal van het Joodse leven in
Drenthe en omgeving wordt verteld’ is hierdoor gegroeid. Optredende muzikanten en sprekers waren
enthousiast over het gebouw en het werk dat is verzet en de plannen die zijn ontwikkeld.
Een kort overzicht van de activiteiten: op 23 januari was de lezing door drs. Judith van Weperen over de
Joodse schrijfster Carry van Bruggen. Zondag 10 februari was er een uitvoering van Jiddische muziek en
dans door twee Oekraïense dames, Natalja en Olena. Ze werden begeleid door de klezmerband Gojem uit
Friesland en het Drents Klezmertrio uit Emmen. Op 24 februari sprak Loek de Boer, een man met een
rugzak vol verhalen, over de Tweede Wereldoorlog.
24 maart was er een optreden van Lucette van den Berg, die Jiddische liederen zong. Zij werd begeleid
door gitarist Erik Raayman. Dinsdag 16 april sprak drs. Hetty Cohen Stuart-Fens over Pesach, het feest
waarbij de joden de uittocht uit Egypte herdenken. Verder het leggen van Stolpersteine, de Jom Hashoa
herdenking en de 4 mei herdenking
Tijdens de zomermaanden zijn twee concerten gegeven in de sjoel: op 22 juni een zomertour concert door
zanger-pianist Roon Staal en een eindconcert op 5 juli door zangstudenten van Christel Peters.
Op 29 augustus is de nieuwe tentoonstelling Mechajee Hameetiem, die de doden doet herleven
geopend door onze ambassadeur bij de Joodse gemeenschap, de heer Arthur Vis. Ook aanwezig was de
heer Eduard Huisman van het NIK. Hij is beheerder van de Joodse begraafplaatsen en hield een referaat
over Joodse gebruiken bij een begrafenis. De tentoonstelling bevatte 21 foto’s van alle Joodse
begraafplaatsen in Drenthe, plus de begraafplaatsen in Leek en het Duitse Neuenhaus. Tevens waren er
voorwerpen te zien rond het sterven, de dood en het begraven, waaronder een echte joodse grafkist en
lijkwades.
14 en 15 september heeft de synagoge weer deelgenomen aan de “Open Monumentendagen”. Op 19
september gaf de heer Koert Broersma de eerste lezing van het seizoen 2019-2020. De lezing ging over
zijn boek “Buigen onder de Storm, Philip Mechanicus, verslaggever tot de dood, 1889-1944”.
Donderdag 3 oktober vond de “Open Joodse Huizen” tour plaats. Op 28 november was de “Open Vrienden
Avond “, waar mevrouw Josephine Zilverberg een boeiende inleiding hield over Joodse begrafenisrituelen,
met aansluitend gelegenheid om de tentoonstelling nog te bezoeken over dit onderwerp.
Op 1 december was de opening van de David en Mietje Krammer kamer, waar reeds over is geschreven
onder het hoofdstuk Renovatie en verbouwing.
Het jaar 2019 werd afgesloten met het traditionele Winterconcert op 22 december. Het Noord Nederlands
Orkest duo Sergei Bolotny en Keiko Sakuma, bracht prachtige muziek van Joodse componisten ten
gehore.

Schenkingen
In 2019 hebben we weer diverse schenkingen ontvangen. Een aantal hiervan zijn: een Pesachservies,
boeken, een lijkwade, rituele doeken, een vooroorlogse eethoek plus dressoir, nieuw koffiezetapparaat,
defibrillator, diverse familie foto’s en documenten uit een familie archief.
Een fototoestel uit de jaren 30, een piano, een prachtige taliet, een prachtig zelf geborduurd sabbattafelkleed en diverse gebedenboeken. Het meubilair paste prachtig in de voorkamer en vele andere spullen
3

in de vitrines en de boekenkast in de achterkamer. We zijn de gulle gevers zeer dankbaar voor de
schenkingen.
Bezoekersaantallen
In 2019 was er weer een groeiende belangstelling en bekendheid waar te nemen. Naast de bezoekers die
op de middagen kwamen, hebben we ook veel groepen mogen ontvangen voor een rondleiding en om het
verhaal van de Joodse geschiedenis in Coevorden en Drenthe te horen. In totaal hebben we 1525
bezoekers mogen verwelkomen waarvan 484 individueel, tijdens de openingsmiddagen, 338 in
groepsverband en 703 tijdens de activiteiten (lezingen en muziekuitvoeringen). Het bezoekersaantal steeg
met 10,5 % ten opzichte van 2018.
Plannen voor 2020
In 2020 zal er vooral veel aandacht zijn voor het thema 75 jaar Bevrijding. Dit doen we door het
herdenken van de bevrijding van Auschwitz en van Drenthe, door het geven van lezingen,
muziekuitvoeringen en een symposium. Maar ook door het organiseren van een Open Joodse Dienst en
het vieren van Poerim omdat het bijna 78 jaar geleden is dat dit voor het laatst plaatsvond in de synagoge
te Coevorden. De eerste tentoonstelling in 2020 gaat daarom ook over de concentratie- en
vernietigingskampen.
In de zomer van 2020 wordt de sjoel onder handen genomen en zal in augustus dus de gehele voormalige
synagoge gerenoveerd en toekomstbestendig zijn.
Het bestuur van Stichting Synagoge Coevorden kijkt er naar uit om in 2020 de door haar gestelde doelen
voor herinrichting van de synagoge en het rabbihuis te realiseren en nog meer bezoekers te trekken dan in
2019.

Coevorden, 9 maart 2020

Voorzitter
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