NIEUWSBRIEF DECEMBER 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.11
Stromingen in het Jodendom
Als herinnering willen wij nog even wijzen op de lezing ‘Stromingen in het Jodendom’ door mevrouw J. W.
(Wil) Hein op donderdag 10 december om 19.30 uur in de voormalige synagoge te Coevorden. De entree
bedraagt € 5,00, vrienden van SSC betalen € 2,50. In verband met het heersende Coronavirus is aanmelding
van te voren verplicht via: info@synagoge-coevorden.nl.
Orthodoxe Joden bij de Klaagmuur in Jeruzalem.

Joodse dienst in de Reform traditie.

Verbouwing
Op dit moment is een van de laatste verbouwingsactiviteiten afgerond. Dit was het isoleren van een gedeelte
van de zolder in de sjoel. Tevens is verlichting aangelegd onder en op de vrouwengalerij zodat ook daar de
tentoonstellingen goed te zien zijn. Het is nu nog onze wens om van de kelder, die onder de voorkamer van de
rabbiwoning zit, een tentoonstellingsruimte te maken waar we uitleg kunnen geven over de rituelen van een
Mikwe. Daarvoor moeten we eerst zorgen dat de keldermuur geen vocht meer doorlaat omdat anders alle
aangebrachte materialen los zullen laten of beschimmelen. Zodra hierover meer bekend is laten wij dat weten.
De parochet is weer thuis
In februari van dit jaar hebben wij u geïnformeerd dat een parochet uit Coevorden, het kleed dat voor de Arke
hangt, teruggevonden is op de zolder van het oude Broederenklooster in Zutphen. Deze parochet was in 1927
gedoneerd aan de synagoge te Coevorden door David Roos en zijn vrouw Lea. David Roos (25-5-1878
Coevorden) was de zoon van Philip Roos (31-3-1849 – 22-10-1935 Coevorden) en Helena Bartha
Witgensteiner (7-10-1852 – 12-3-1936) Over David, zijn vrouw Lea en hun zoon Rafail??? hebben we nog

geen gegevens. Dat moet nog worden uitgezocht, maar David zal zeker banden onderhouden hebben met zijn
geboortestad Coevorden om de Joodse gemeente zo’n mooie parochet te schenken.
De parochet is nu weer in de voormalige synagoge van Coevorden, waar hij een mooie duidelijke plek heeft
gekregen. Eerst is hij schoongemaakt, daarna moest de grote vitrine in de sjoel verhuizen en toen kon hij
worden opgehangen. Door de tekst op de parochet, deze is in het Hebreeuws, is duidelijk geworden dat hij uit
Coevorden kwam. We hebben de tekst zo goed mogelijk laten vertalen:
Bovenste rij: onbekend
2e rij: Coevorden voor de heilige gemeente
3e rij: vanwege dhr. Rafail
4e rij: de zoon van dhr. David Roos
5e rij: en zijn vrouw Lea
6e rij: de dochter van dhr Mozes Witgensteiner
7e rij: in de periode (1927 ???) voor de dag van hun huwelijk
8e rij: 1ste dag maand menachum???
9e rij afkorting.

Zodra meer bekend is over David, Lea en Rafail, zullen we een
tekstbord laten maken om bij de parochet op te hangen.

Activiteiten
Wilt u een activiteit van SSC bijwonen, dan is het bespreken van een plaats 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:
23 januari:
Opening tentoonstelling De mystiek van de Hebreeuwse letters met een lezing door de
schilder Ruud Bartlema, 15.00 uur.
21 februari:
Johnny en Jones, Jiddische muziek door duo Niet In Het Zwart, 14.30 uur.
6 maart:
Sterke Joodse vrouwen, lezing door Judith van Weperen, 11.00 uur.
5 april:
Om in de overwinning te geloven, voorstelling door Thirsa van Til, 15.00 uur.
9 april:
Jom Hasjoa, 19.00 uur.
2 mei:
Voorstelling door de Hofpoort over Etty Hillesum.
4 mei:
Doden herdenking.
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