
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 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:  
April-oktober: woensdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.  
November-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. 
 
Zesde Jaargang, nr.6 

Ontwikkelingen 
 
Het is volop zomer en veel vrijwilligers en bestuursleden vieren hun vakantie, maar het museum is 
gewoon open en we zijn blij dat veel individuele bezoekers ons weer weten te vinden. Ook heeft het 
bestuur van SSC een aantal wensen uitgewerkt om het synagoge-museum en het herdenken van de 
vooroorlogse Joodse bevolking sterker neer te zetten voor de toekomst.  
Eén van de wensen is het financieel gezond en draaiend houden van het synagoge-museum. Om 
financieel gezond te zijn en te blijven, hebben wij een verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden 
om het synagoge-museum financieel te ondersteunen. De gemeente staat daar niet onwelwillend 
tegenover en heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toekomst van het museum. De 
belangrijkste vragen die daarin beantwoord moeten worden zijn: is de bevolking van Coevorden op de 

hoogte dat er een synagoge-museum in de gemeente is en wat is 
nodig om meer bezoekers, individueel, groepen en scholen, te 
trekken. Nu weten we dat veel van de bezoekers van het 
synagoge-museum uit heel Nederland komen en voor corona-
tijd kwamen ze ook uit het buitenland. Dat laatste hopen wij 
weer op gang te krijgen als Covid wat minder dreigend is voor 
bezoekers uit binnen- en buitenland.  
Dan zijn we nog steeds op zoek naar synagogale goederen, zoals 
Thorarollen, Thoramantel en zilverwerk,  zodat we niet-Joodse 
bezoekers beter op de hoogte kunnen brengen van de gebruiken 
en gewoonten tijdens gebedsdiensten en rituelen. 

Voor basisscholen is een lesbrief ontwikkeld en in het najaar komt er extra informatie over de ‘Sterre 
kinderen’ van Drenthe. Scholen kunnen dan eerst een bezoek brengen aan het synagoge-museum om 
de lokale Joodse geschiedenis te horen en daarna nog naar het Herinneringscentrum Westerbork gaan.  
Verder moeten de stookkosten nog omlaag. De overheid dringt erop aan dat huizen goed geïsoleerd 
moeten worden en dat geldt ook voor ons museum. Daar moeten goede thermopane ruiten in worden 
gezet en het dak van de sjoel moet worden geïsoleerd. Als dit is gerealiseerd, kunnen we de sjoel ook 
tegen een goede prijs verhuren aan derden. 
SSC is heel blij met de vrijwilligers die zich inzetten voor het museum, maar we kunnen op korte 
termijn  nog wel enkele gastdames en –heren gebruiken. Mensen die zich minimaal één middag per 
twee weken willen inzetten voor het museum. Dat maakt het synagoge-museum alleen maar sterker en 
gezonder.   
En we blijven ook herdenken. We kunnen in Coevorden nu alle ontbrekende Stolpersteine plaatsen, 
maar we willen daarna graag een monument met alle namen van vermoorde Joodse-Coevordenaren op 

Aanwezigheid van de Thora is 
wenselijk voor het synagoge-museum 



de Joodse begraafplaats plaatsen. Tevens houden inwoners 
van Coevorden ons op de hoogte van de al geplaatste 
Stolpersteine. Door bouwwerkzaamheden verdwijnen 
gelegde Stolperstenen soms letterlijk en figuurlijk onder de 
bouwplaten. Gelukkig zijn er altijd mensen die ons daarop 
attent maken. Zo ook in de Sallandsestraat. De Stolpersteine 
zijn weer uitgegraven en schoon gemaakt, ze moeten nu nog 
gepoetst worden en opnieuw gelegd als de bouw is afgerond. 
U ziet, het is vakantie, maar SSC zit niet stil en dit zijn nog 
niet eens al onze wensen. Er zijn voldoende plannen om het 
synagoge-museum voor de toekomst uit te bouwen en 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers.  
______________________________________________________________________________ 
Schild en tentoonstelling ’30 fotogravures van Jozef Israëls’ 
 
Het zilveren Thoraschild, dat in 1929 door Philip Roos en zijn vrouw is geschonken aan de Joodse 
gemeenschap van Coevorden, is twee maanden thuis geweest. Voor bezoekers was dit een ultieme 
ervaring om het schild weer in Coevorden te kunnen zien. Het is nu terug naar de eigenaar, het Drents 
Museum in Assen, waar het vanaf 2023 bewonderd kan worden.  We zijn het Drents Museum heel erg 
dankbaar, dat het Thoraschild na zoveel jaar, weer twee maanden thuis mocht zijn. 
Bezoekers uit heel Nederland komen speciaal naar Coevorden om de fotogravures van Jozef  
Israëls te bewonderen. Bent u nog niet geweest, dan kan dat nog tot en met zaterdag 24 september.  
Daarna wordt de nieuwe tentoonstelling “Dit waren uw buren’ ingericht.  
_______________________________________________________________________________ 
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  

Stolpersteine die in de Sallandsestraat 
onder de bouwplaten waren verdwenen. 


