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Het museum en

verhalencentrum Drenthe
ís een beleving voor iong en oud
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stichting Synagoge
Coevorden
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Het museum en verhalencentrum in de
voormalige synagoge coevorden leent zich
uitstekend om het loodse leven in Drenthe
en omgeving te vertellen op een educatieve
manier. Centraal staan de verhalen van de
'gewone'Joodse mensen die zich vanaf 1691in
Drenthe hebben gevestigd.

§
ffi
ln het museum wordt niet alleen het verhaal
over het lot van de Joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog verteld, maar wordt ook inzicht
gegeven in de Joodse geschiedenis en het
huidige Joodse leven in Drenthe en omgeving.
Een leven dat bijna helemaal verdwenen is na

Wisseltentoonstellineen over uiteen lopende
onderwerpen, die gerelateerd zijn
aan de doelstellingen van Stichting
Synagoge Coevorden, zullen naast de
vaste tentoonstelling te zien zijn. Actuele
tentoonstellingen zijn te zien op onze website.

1945.

AgHy!!gi!c! ter verdieping van de kennis
over het Joodse leven worden regelmatig
georganiseerd, evenals rondleidingen, Iezingen,
muziekavonden en cursussen. Het actuele
programma staat op de website
www.synagoge-coevorden.nl
Besloten groepsbijeenkomsten zljn ook
mogeli.jk in de voormalige synagoge.

functie omdat in de Duitse grensstreek geen
enkele synagoge bewaard is gebleven. Door
huweli.iken waren er veel familiebanden tussen
Drentse en Duitse Joden. Daarom komen
dezelfde namen aan beide kanten van de grens

Het museum en verhalencentrum wil op een
aantrekkelijke manier kennis overdragen op alle
terreinen van het Joodse leven, van het geloof,
gewoonten en gebruiken, tot aan de feest- en
hoogtijdagen toe. Hierbij dient een respectvol
gebruik van de monumentale voormalige

voor.

synagoge als uitga ngspunt.

EgÈ.14cggUIE heeft een grensoverschrijdende

EdggeEe is een belangrijk onderdeel van het
museum en verhalencentrum. Zowel voor
het basis- als voor het voortgézet onderwijs
worden speciale rondleidingen verzorgd voor
schoolklassen.
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Van

Van november

t/m maart:
zaterdag

van
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vflenoen onoersreunen oe exprorraT]e en

Openingstijden tijdens feestdagen en
vakanties ziin te vinden op de website:

Groepen boven de 5 personen

bent u alvriend.
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Aanmelden kan in het museum of via de
website
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HET MUSEUM EN VERHALENCENTRUM
Kerkstraat 36 - 7741JC Coevorden
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e-mail:

info@synagoge-coevorden.nl

website: www.synagoge-coevorden.nl
Een

malige giften op bankrekening

facebook.com/synagogecoevorden

NL07 RABO 0302 7535 16 t.n.v. SSC

worden ook bijzonder op prijs gesteld.
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