
NIEUWSBRIEF APRIL 2021 

 

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 (op dit moment gesloten wegens Corona):  

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 

 

Vijfde Jaargang, nr.4   
 

Om in de Overwinning te Geloven 

 

Volgens de planning zou op maandag 5 april, om 15.00 uur, de voorstelling Om in de Overwinning te Geloven 

van Thirsa van Til plaatsvinden in de voormalige synagoge. Zoals u zult begrijpen gaat de voorstelling niet 

door en zoeken we opnieuw naar een andere datum. 

 

Jom Hasjoa: Herdenken op afstand 

 

Dit jaar zal de Jom Hasjoa herdenking, net als in 2020, weer op 

afstand plaatsvinden in de voormalige synagoge te Coevorden. Het 

coronavirus zorgt nog steeds voor veel beperkingen en daarom kan 

een gezamenlijke herdenking in de synagoge niet plaatsvinden. Om 

de herdenking toch in ere te houden, worden op donderdagavond 8 

april vanaf 19.00 uur alle namen genoemd van de vermoorde Joden 

in de gemeente Coevorden. Het Kaddisj wordt gebeden door onze 

voorzitter, mevrouw Wil Hein, en bij het monument worden witte 

rozen gelegd. Iedereen die de herdenking belangrijk vindt zou die 

dag om 19.00 uur, thuis 6 kaarsjes kunnen aansteken om even stil te staan bij de 6 miljoen vermoorde Joden. 

145 mensen kwamen uit de gemeente Coevorden: 125 uit de stad Coevorden, 14 uit Dalen, 2 uit Meppen en 4 

uit Sleen. De meeste mensen waren in de bloei van hun leven, maar ook ouderen en kinderen werden niet 

ontzien. 25 mensen waren boven de 65 jaar en 23 kinderen onder de 10 jaar. De oudste was 84 jaar: Mathilde 

Frenk-van Tijn, de jongste was 8 maanden: Sarina Jeannette Clara Frank. Op deze manier hebben we toch een 

gezamenlijke herdenking op afstand. Van de herdenking wordt een korte opname gemaakt die na 8 april op 

onze website is te bekijken. 

__________________________________________________________________ 

Internationale vrouwendag 2021 

 

Door alle corona beperkingen is de Internationale vrouwendag in Coevorden uitgezonden op de TV-zender 

van ZO!34. Ook TV-Drenthe en de lokale media hebben aandacht besteed aan dit programma. De borden van 

de sterke vrouwen waren tot eind maart te zien op de Weeshuisweide van Coevorden. De borden over 

Marianne Sanders-Frank en Sara Zilverberg-Krammer staan nu tijdelijk in de voormalige synagoge. 

 



Bevrijding van Drenthe 

 

Vorig jaar april was het 75 jaar geleden dat Drenthe werd bevrijd van de Duitse overheersing. Die bevrijding 

begon op 5 en 6 april in Coevorden. Omdat alle Drentse activiteiten, die rond de bevrijding waren gepland, 

niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar, niet konden doorgaan door het corona-virus, hebben de provincie 

Drenthe, de gemeente Coevorden en RTV-Drenthe besloten om gezamenlijk een TV-opname te maken. SSC 

is gevraagd om een bijdrage te leven die gaat over de Joodse bevolking. De uitzending is te zien op maandag 5 

april om 20.00 uur en terug te vinden op www.rtvdrenthe.nl . 

 

Stolpersteine 

 

 In Coevorden moeten nog steeds 76 Stolpersteine 

worden gelegd. Om daar het geld voor bij elkaar te 

krijgen is niet gemakkelijk. De gemeente Coevorden 

heeft nu besloten om SSC een bijdrage te schenken, 

zodat de helft van de Stolpersteine nu kan worden 

aangeschaft. Hier zijn we uiteraard erg blij mee en 

wij hebben meteen 38 Stolpersteine besteld. Omdat 

het atelier van Gunter Demnig, die Stolpersteine 

maakt, het erg druk heeft, worden de stenen in 

groepen geleverd. De eerste stenen worden gelegd in 

juni dit jaar, de tweede groep in oktober en daarna in 

2022. Zodra de data bekend zijn, dit heeft vooral te maken met versoepeling van de coronamaatregelen, zullen 

we die communiceren.  

Ondertussen inventariseren wij namen en adressen van familieleden. In juni worden de stenen gelegd voor: 

Abraham en Mietje Krammer-Nord en hun twee kinderen Betje en Mietje. Verder voor: Wilhelmina van 

Coeverden-van der Wijk en haar dochter Jeannette. Verder voor: Coos van Coevorden, Estella Meiboom-

Hompes en haar dochter Mietje Meiboom. 

Indien de volgende serie tijdig binnen is, worden in oktober Stolpersteine gelegd voor: Bernard en Henderina 

Frederika van Coevorden-Engers en hun zoon Louis. Voor Rika van Coeverden-van Coeverden en haar zoon 

Julius, hun neef Julius van Coeverden en Mathilda Frenk-van Tijn, die allen op hetzelfde adres in de 

Kerkstraat woonden. Tot slot nog voor Lazerus en Rosette Nieweg-Meijer en Mozes Jacob en Gesina van 

Coeverden-Nieweg en hun zoontje Joël Lazarus. Mocht u bekend zijn met naam en adres van familieleden van 

een van deze mensen, geef die dan door aan het secretariaat van SSC: secretaris@synagoge-coevorden.nl 

 

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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