NIEUWSBRIEF OKTOBER 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-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.
April-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
Zesde Jaargang, nr.8
Ontwikkelingen
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben we u laten weten welke wensen SSC heeft om het synagogemuseum verder uit te bouwen en toekomstbestendig te maken. We kunnen u nu vertellen dat we veel
positieve reacties hebben gehad op onze wensen. De Nieuwe Veste, voortgezet onderwijs in
Coevorden, heeft aangeboden de voetjes te maken voor de poppen van Marianne Sanders-Frank en
Sara Zilverberg-Krammer. Als deze klaar zijn kunnen de poppen zelfstandig staan.
Ook heeft iemand aangegeven synagogale goederen voor SSC te hebben. Wij hebben een afspraak
gemaakt met de eigenaar en hopen binnenkort aan te kunnen geven wat hier uit voortgekomen is.
__________________________________________________________________________________
80 jaar geleden
Op zondag 2 oktober is de razzia van 80 jaar geleden herdacht in
ons synagoge-museum. De sjoel was helemaal vol met 60
belangstellenden. De diverse sprekers wisten een gevoelige
snaar te raken en zelfs de muziek was aangepast aan deze
herdenkingsplechtigheid.
Na afloop konden de
aanwezigen genieten van iets
Opperrabbijn Jacobs heeft het over de vrolijker Klezmer muziek.
Mieke Zilverberg
impact van de razzia’s van 80 jaar
geleden en het huidige opkomende
opende de tentoonstellingen
antisemitisme.
‘Dit waren uw buren’ en
‘Kinderen met een ster’ door de verhalenzuil in werking te stellen.
Mieke Zilverberg kijkt naar de 21
De verhalen kunnen in het museum ook worden gelezen op eigen
verhalen van Joodse Drenten die
telefoon of tablet, maar ook
tijdens de Holocaust zijn vermoord.
worden beluisterd. De
tentoonstellingen zijn te zien tot en met 14 mei.
Klezmerband Noa luistert de bijeenkomst op met muziek.
De foto’s zijn genomen door Bep Houwen.

__________________________________________________________________________________

Herdenken
In de maand oktober herdenkt SSC op verschillende momenten dat in 1942 alle Joden uit Coevorden
zijn weggevoerd.
Op dinsdag 25 oktober, vanaf 14.00 uur, worden 12 Stolpersteine onthuld en zijn
familie en belangstellenden van harte welkom. Het museum is dan om 13.30 uur open.
Op vrijdag 28 oktober, vanaf 19.00 uur, starten wij in het synagoge-museum met het project ‘Open
Joodse Huizen’. Wij zijn heel blij dat huidige bewoners hun huis hebben opengesteld, zodat wij de
verhalen van de gezinnen kunnen vertellen op de plaats waar zij hebben gewoond.
Voor beide bijeenkomsten geldt dat ze gratis zijn. Het is wel fijn als belangstellenden voor de Open
Joodse Huizen zich aanmelden via secretaris@synagoge-coevorden.nl, zodat wij weten op hoeveel
mensen wij kunnen rekenen.
______________________________________________________________________
Activiteiten
Vrijdag 21 oktober, om 20.15 uur, zingt Nina June in het synagoge-museum. Kaarten kosten €18,50
en zijn te bestellen via de website van de Hofpoort. Vrienden en vrijwilligers van SSC krijgen € 2,50
korting als zij een kaart bestellen via: secretaris@synagoge-coevorden.nl
Donderdag 17 november is er een speciale vriendenavond. Bep Braam zal dan een lezing over De
positie van Joden in onze maatschappij van de Oudheid tot nu houden. In 70 na Chr. verwoestte de
latere Romeinse keizer Titus de tweede tempel van de Joden in Jeruzalem Deze gebeurtenis was heel
ingrijpend voor het Joodse volk. Er is namelijk nooit weer een Joodse tempel in Jeruzalem gebouwd.
Deze verwoesting gaf een extra impuls aan de diaspora. De diaspora is het verspreiden van de Joden
vanuit Palestina over eerst Azië en Afrika en later over de gehele wereld.
De verschillende landen en volken waar de Joden heentrokken, reageerden verschillend op hun
komst. Die houding was vaak geen constante factor en kon van tijd tot tijd verschillen.
Ook zal aandacht besteed worden aan de verhouding tussen Joden en andere volken in deze tijd.
De lezing begint om 19.30 uur en is uiteraard gratis voor vrienden van SSC, maar neem gerust iemand
mee. Misschien krijgt die persoon dan ook belangstelling om vriend te worden. Aanmeldingen voor de
avond graag via secretaris@synagoge-coevorden.nl
Zondag 18 december vieren wij Chanoeka in het museum vanaf 14.30 uur. De bijeenkomst is
geschikt voor jong en oud. Entree € 5,00, tot 17 jaar gratis.
Zondag 22 januari 2023, om 14.30 uur, geeft de voormalige provinciaal historicus Michiel Gerding
een lezing over onderduikers in Nieuw-Amsterdam en laat daarbij de film Jacoba zien. De film gaat
over de onderduikperiode van Jacoba.
______________________________________________________________________
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

