NIEUWSBRIEF MAART 2022
Stichting Synagoge Coevorden
Synagoge-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:
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
Zesde Jaargang, nr.3
Oorlog in Oekraïne
SSC is geen politieke organisatie, maar een museum. Toch staan wij even stil
bij de oorlog die op dit moment in Oekraïne aan de gang is. In februari 2019
traden twee Jiddische danseressen uit Lviv op in ons museum en maakten er
een waar feest van. Wij willen hen en alle andere Oekrainers die nu
blootgesteld worden aan het oorlogsgeweld heel veel sterkte toe wensen en
hopen dat het daar snel weer vrede mag zijn.
Diversen
In januari 2022 is de lesbrief ‘Louis van Coevorden, een gewone jongen in een ongewone tijd’ naar
alle basisscholen in de gemeente Coevorden gestuurd en het doet ons veel plezier dat al diverse
scholen zich hebben aangemeld voor een bezoek aan de synagoge. Daar krijgen zij uitleg van ons
educatieteam over het Joodse Leven in Drenthe en over Louis van Coevorden in het bijzonder.
Ook aan onze oproep om informatie, voorwerpen en adressen van nabestaanden van de 20 families die
centraal staan tijdens de tentoonstelling ‘Dit waren uw buren’ die op 2 oktober 2022 wordt geopend, is
gehoor gegeven. Wij willen allen bedanken die daarover contact met ons hebben opgenomen.
In 2014 zijn de eerste Stolpersteine gelegd in Coevorden. SSC streeft er naar, dat in 2024 alle
Stolpersteine in Coevorden gelegd moeten zijn. Door recente giften, zijn we alweer dichter bij dit doel
gekomen. Maar wij zijn er nog niet. Daarom doen wij een oproep aan allen die het project
‘Stolpersteine Coevorden’ een goed hart toedragen om ons hierbij te helpen. Om dit project tot een
goed eind te brengen is nog ongeveer € 3000,-- nodig. Daarom: elke gift, hoe klein ook, is van harte
welkom. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL07RABO0302753516 t.n.v. Stichting
Synagoge Coevorden, onder vermelding van Stolpersteine Coevorden.
In 1973 zijn de graven van de Joodse begraafplaats achter de voormalige synagoge overgebracht naar
de Joodse begraafplaats aan de Ballast. In het boek ‘Een eik van
geween’ staat een passage dat een voorschrift vanuit de Joodse
traditie/religie aangeeft dat na de overheveling van graven van een
Joodse begraafplaats naar een andere Joodse begraafplaats een
steen met opschrift geplaatst moet worden waarop dit vermeld staat.
Oud Coevordenaar Bé van der Weide, die vanaf zijn jeugd sterk
betrokken was bij het behoud van de voormalige synagoge, heeft
contact opgenomen met het Nederlands Israëlitisch

Kerkgenootschap (NIK) of dit klopt en of het dan geen tijd is om die steen eindelijk te plaatsen. Het is
namelijk volgend jaar al 50 jaar geleden dat de graven zijn overgeplaatst, maar de steen is nooit
aangebracht. Het NIK heeft ook SSC om haar standpunt gevraagd en wij ondersteunen uiteraard dit
initiatief, ook al zijn wij niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats.
Activiteiten
Op zondag 20 februari trad het Duo Niet in het Zwart
(NIHZ) op in de synagoge en het was een geslaagde,
ontroerende middag. De mannelijke muziekant, Bobby,
vertelde dat zijn opa uit Amsterdam de enige Holocaust
overlevende van de familie was. Zij zongen daarna het lied
‘Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen’. Tijdens
dit lied ging een golf van ontroering door de zaal. Ook hun
zes jarig zoontje Levi speelde mee in de voorstelling. Het
was jammer dat door de coronamaatregelen die in februari
nog speelden, maar 35 mensen naar binnen mochten, maar
wij hopen dat het duo NIHZ nog een keer in het synagoge-museum komt spelen, zodat alle mensen die
de voorstelling nu moesten missen, ook kunnen komen.
De activiteiten die nog in het voorjaar van 2022 staan gepland zijn:
8 maart:
Internationale vrouwendag met een lezing door Paul Glaser over het boek:
Dansen met de vijand. Aanvang 20.00 uur, entree € 7,50. Er zijn nog plaatsen
vrij.
28 april
Jom Hasjoa herdenking. Geen entree.
1 mei:
Mauthausen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort.
4 mei:
Dodenherdenking.
2 juni:
Informatieavond over het Joodse feest Sjawoe’ot. Op deze dag wordt herdacht
dat de Torah op Sinai is gegeven. Entree € 5,--.
19 juni:
Opening tentoonstelling ‘Gravures van Jozef Israëls’ met een lezing van prof.
Chris van Weel, nazaat van Israëls. Entree € 5,--, vrienden van SSC gratis.
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
__________________________________________________________________________________
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@synagogecoevorden.nl

