NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
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.
Mondmasker verplicht, afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl
Vierde Jaargang, nr.9
Corona
De gesprekken van vandaag gaan veelal over het Corona-virus. Dit virus gooit roet in het leven van veel
mensen. SSC neemt dit virus en de maatregelen die nodig zijn om het in te perken erg serieus. Dit betekent dat
wij bij de boekpresentatie op zondag 4 oktober geen 50 gasten konden toelaten maar terug moesten naar
maximaal 30. Ook het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte geldt nu voor de synagoge. Bezoekers
kunnen uiteraard hun eigen mondkapje meenemen of een in de synagoge kopen voor € 0,50. Het is jammer,
maar noodzakelijk. Wij hopen uiteraard dat dit geen reden is voor bezoeker om weg te blijven, want we
vertellen nog steeds ‘Het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving’ in de voormalige synagoge.
Nog 12 wilden onderduiken
De presentatie van het boek Nog 12 wilden onderduiken ging wel door op 4 oktober en omdat we de familie
Kan uit Israël niet persoonlijk konden ontvangen was gezorgd voor een digitale verbinding. Via Zoom kon de
familie in Israël de presentatie bijwonen. Omdat wij toch 20 mensen moesten teleurstellen die niet bij de
presentatie aanwezig konden zijn, heeft het bestuur besloten dat de mensen die zich wel voor maandag 28
september hadden aangemeld, maar niet aanwezig konden zijn op 4 oktober, het boek kunnen kopen voor de
helft van de prijs. Het boek kost voor die mensen dus € 10,00 in plaats van € 19,95. Het boek is af te halen in
de synagoge. Eventuele verzendkosten zijn € 5,-.

Mondmaskers verplicht. Dirkje Mulder-Boers heet
de burgemeester van harte welkom.

Burgemeester Bert Bouwmeester biedt het eerste exemplaar van het
boek aan. Op het scherm Iddo Kan in Israël.

Cult Clash
Leerlingen uit het derde leerjaar vmbo tot en met vwo van De nieuwe Veste te Coevorden hadden in
september een kunstzinnig programma genaamd Cult Clash. Eén van de workshops werd in de voormalige
synagoge gegeven waardoor bijna 100 leerlingen kennis maakten met dit mooie gebouw en de geschiedenis.
Een van de leerlingen merkte op ‘Goh, nooit geweten dat hier een synagoge was.’1 Cult Clash Coevorden was
een geslaagd project voor deelnemers, organisatoren en de synagoge.
Stolpersteine
Op dinsdag 27 oktober 2020 zouden 9 nieuwe Stolpersteine worden gelegd in Coevorden. In verband met de
Coronabesmettingen wordt dit uitgesteld tot het voorjaar 2021. Wij hopen dan in een keer 18 nieuwe
Stolpersteine te kunnen leggen. Dit jaar zouden de stenen worden gelegd voor: Wilhelmina van Coeverdenvan der Wijk en haar dochtertje Jeannette, Aleida Kramerstraat 22; Abraham Krammer, zijn vrouw Mietje
Krammer-Nord en hun kinderen Betje en Mietje, Aleida Kramerstraat 15; Estella Meiboom-Hompes en haar
dochter Mietje, Van Heutszsingel 45; Coos van Coevorden, Friesestraat 29. Voor Jacob Zilverberg, Tuindorp
88, wordt een nieuwe Stolperstein gelegd omdat in de huidige steen een fout stond.
Activiteiten
Wilt u een activiteit van SSC bijwonen, dan is het bespreken van een plek in de synagoge noodzakelijk. Dit
kan via: info@synagoge-coevorden.nl. Houd voor de actuele informatie ook onze website in de gaten.
Onze activiteiten kalender ziet er als volgt uit:
27 oktober:
19 november:
23 januari:
21 februari:
6 maart:
5 april:
9 april:
2 mei:
4 mei:

Leggen van Stolpersteine. Uitgesteld tot voorjaar 2021.
Lezing: Stromingen in het Jodendom, door Wil Hein, 19.30 uur.
Opening tentoonstelling De mystiek van de Hebreeuwse letters met een lezing door de
schilder Ruud Bartlema, 15.00 uur.
Johnny en Jones, Jiddische muziek door duo Niet In Het Zwart, 14.30 uur.
Sterke Joodse vrouwen, lezing door Judith van Weperen, 13.30 uur.
Om in de overwinning te geloven, voorstelling door Thirsa van Til, 15.00 uur.
Jom Hasjoa, 19.00 uur.
Voorstelling door de Hofpoort over Etty Hillesum.
Doden herdenking.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC).
Redactieadres: Barend Faddegon (secretaris), E-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl
Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl of
Facebook.com/synagogecoevorden.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven via: secretaris@synagoge-coevorden.nl
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