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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:  
April-oktober: woensdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.  
November-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
 
Zesde Jaargang, nr.4 

Ansichtkaarten 
 

Een vriendin van SSC heeft drie prachtige 
ansichtkaarten  gemaakt met foto’s van het synagoge-
museum erop. De kaarten kosten € 1,50 per stuk of vier 
voor € 5,- en de opbrengst komt ten goede aan het 
project Stolpersteine. Wij hopen dat ons plan, om in 
2024 alle Stolpersteine te hebben gelegd, hiermee weer 
een goede kans krijgt om verwezenlijkt te worden.  
 

 

Joods onroerend goed 
 
De Rijks Universiteit Groningen heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de rol van gemeenten 
ten aanzien van Joods onroerend goed gedurende en na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een onderzoek 
dat in veel gemeentes loopt of al is afgerond. Professor dr. Maarten G.J. Duijvendak gaat nu ook zo’n 
onderzoek opstarten in de gemeente Coevorden en krijgt daarbij alle steun van het onderzoeksteam 
van SSC. Wij hopen dat nu eindelijk, 80 jaar nadat de Joodse bevolking uit Coevorden is verdwenen, 
duidelijk wordt wat met het Joods onroerend goed is gebeurd. 
 

 Jom Hasjoa  
 
Op donderdag 28 april wordt vanaf 19.00 uur weer de Jom Hasjoa herdacht in het synagoge-museum 
te Coevorden. Dit kan nu weer met familie en belangstellenden. De namen van alle 146 vermoorde 
Joden uit de huidige gemeente Coevorden worden hardop genoemd, zodat hun namen niet verloren 
gaan. Het bijwonen van de herdenking is gratis. 
 

Verhalen zuil 
 
In 2016 is besloten dat de voormalige synagoge in Coevorden wordt gebruikt om er een museum en 
‘Het centrum waar het verhaal van het Joodse leven in Drenthe en omgeving wordt verteld’ van te 
maken. Het bestuur zocht naar mogelijkheden om dit te verwezenlijken en is toen gestart met tablets 
en 3-D brillen. Al snel bleken de 3-D brillen niet geschikt voor ons publiek, deze werden namelijk niet 
gebruikt. De tablets met verhalen en koptelefoons bleven belangrijk, maar door de coronapandemie 



konden ze niet meer gebruikt worden. Omdat het vertellen van de verhalen van de 
‘gewone Drentse Joden’, belangrijk is, is gezocht naar andere mogelijkheden. SSC is 
daarom verheugd om u te laten weten dat we sponsoring hebben ontvangen voor een 
informatiezuil. Op deze zuil komen de verhalen, luister- en leesverhalen plus foto’s, die 
bezoekers op hun eigen telefoon kunnen lezen of beluisteren. De tablets die nog 
aanwezig zijn, kunnen hiervoor ook weer worden gebruikt, maar koptelefoons worden 
niet meer uitgeleend. Deze kunnen worden meegenomen van huis of in het museum 
worden gekocht. Zo blijven we hygiënisch werken en coronaproef. Het grootste deel van het geld voor 
de zuil is geschonken door ONS Coevorden. 

Activiteiten  
Op 8 maart, Internationale vrouwendag, hield Paul Glaser 
een lezing over zijn tante Roosje, een vrouw met een sterke 
wil om te leven, die Auschwitz overleefde. Ook vertelde hij 
wat de Tweede Wereldoorlog heeft betekend voor zijn 
ouders. Door deze oorlog durfden zij, zelfs niet aan hun 
kinderen, te vertellen dat zij Joods zijn. De kinderen werden 
dan ook katholiek opgevoed. Het was een ingrijpend verhaal 
dat door circa 30 mensen is gevolgd.  
 

De activiteiten die nog in het voorjaar van 2022 staan gepland zijn:  
28 april Jom Hasjoa. 
1 mei: Mauthausen liederen door Niki Jacobs. Georganiseerd door Hofpoort. 
4 mei: Dodenherdenking. 
17 mei: Leggen van Stolpersteine.  
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  

 


