
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 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:  

Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur. 

November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 

Afspraak via: info@synagoge-coevorden.nl 

 

Vijfde Jaargang, nr.8  
 

Monument van het jaar 

De voormalige synagoge in Coevorden is op donderdag 22 

juli 2021 geëerd tot ‘Monument van het jaar’ 2020. Interim-

voorzitter Jerry Stoker van de Historische Vereniging Stadt 

en Heerlickheydt Covorden reikte de oorkonde en de 

plaquette uit aan Gerard van den Hoven en Dirkje Mulder-

Boers, respectievelijk secretaris en bestuurslid van SSC. Van 

den Hoven sprak daarbij zijn dank uit en benadrukte de 

waarde van de voormalige synagoge. Door de 

coronapandemie heeft de uitreiking een jaar later 

plaatsgevonden dan was gepland. 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 

Omdat na de oorlog de Mikwe, die gevestigd was in het 

achterste gedeelte van het rabbihuis, onder het beton is 

verdwenen, is nu in de kelder van het huis een kleine 

tentoonstelling ingericht over het reinigingsritueel 

waarvoor een Mikwe nodig was. Voor dat doel is een 

grote foto gemaakt van de Mikwe in het rabbihuis te 

Winschoten, zodat bezoekers een indruk krijgen hoe het 

reinigingsritueel in zijn werk ging.   

 

Verder zijn we bezig met het maken van een film over Het Joodse leven in Drenthe en omgeving. Met een 

Drenthe Tourbus gaan we naar vijf plaatsen in Drenthe en naar het Duitse Emlichheim om sporen van het 

vroegere Joodse leven vast te leggen en wordt ter plaatse over dit leven verteld. De film zal ongeveer 10 tot 15 

minuten duren en in het synagoge-museum te zien zijn voor bezoekers. De film is mede mogelijk gemaakt 

door subsidies van de provincie Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds en door de medewerking van de 

familie Zilverberg en plaatselijke organisaties. 

Jerry Stoker, Gerard van den Hoven en Dirkje 

Mulder-Boers. Foto Bep Houwen. 



Cultureel Coevorden! 

 

Het komend jaar, van augustus 2021 tot augustus 2022, is de gemeente Coevorden de Culturele hoofdstad van 

Drenthe. Het thema in Coevorden is: Verbonden in verhalen. Stichting Synagoge Coevorden heeft diverse 

activiteiten georganiseerd die passen binnen dit thema. 

Op 11 en 12 september zijn de Open Monumentendagen en is het synagoge-museum open op zowel zaterdag 

als zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In het museum zijn de verhalen te lezen, te zien en te horen over Joodse 

Drentenaren die tijdens de Holocaust zijn vermoord.  

Op woensdag 22 september doen wij mee aan het project Gekleurd Grijs. Senioren kunnen dan tegen  

gereduceerd tarief het synagoge-museum bezoeken en krijgen daar het verhaal te horen over Het Joodse leven  

in Drenthe en omgeving. Er zijn die middag drie sessies: 13.00 – 14.00 uur, 14.30 – 15.30 uur, 16.00 – 17.00 

uur. Entree is € 2,50, met de mogelijkheid een kop koffie of thee bij te kopen voor € 1,50. Opgave is 

noodzakelijk via: info@synagoge.nl 

Op zondag 3 oktober wordt om 14.30 uur de tentoonstelling Engelandvaarder en Eichmann ontvoerder. 

Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd geopend en wordt het gelijknamige boek  

uitgebracht. De middag is gratis voor nabestaanden, vrienden en vrijwilligers van het museum. Opgave is  

noodzakelijk voor 20 september via: secretaris@synagoge-coevorden.nl 

  

Activiteiten  

 

De activiteitenkalender voor het seizoen 2021-2022 is klaar. Alle activiteiten staan hieronder op een rij zodat 

u het overzicht kunt bewaren. Vrienden van SSC krijgen op alle activiteiten € 2,50 korting. Wilt u aanwezig 

zijn bij een van de activiteiten, meldt u dan tijdig aan via: info@synagoge-coevorden.nl 

24 oktober: Voorstelling: Om in de overwinning te geloven door Thirsa van Til. Entree € 10,-. 

25 november: Lezing over Louis van Coevorden door Dirkje Mulder-Boers. Entree € 5,--. 

10 december: In het kader van Wereldconcerten komt de Jiddische band Di Gojim in de synagoge. 

Entree € 10,-. 

27 januari: Lezing over ‘De positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu’ door 

Bep Braam. Entree € 5,--. 

20 februari: Jiddische voorstelling door de groep: Niet in het Zwart. Entree € 10,-. 

8 maart: Internationale vrouwendag met een lezing door Paul Glazer over het boek: Dansen 

met de vijand. Entree € 7,50. 

22 april: Open Joodse Huizen. Geen entree. 

28 april Jom Hasjoa herdenking. Geen entree. 

1 mei: Mauthauzen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort. 

4 mei: Dodenherdenking. 

21 mei: Opening tentoonstelling over Jacob Israel de Haan met lezing van prof. Chris van 

Weel. Entree € 5,--. 

5 juni: Sjawoet viering. Op deze dag wordt herdacht dat de Torah op Sinai is gegeven.   

Entree € 5,--.Colofon 

 

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC). 

Redactieadres: secretariaat SSC, 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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