Jaaroverzicht 20201

Jaar 2020.
Resurrexit heeft in 2021 voor haar bijdrage aan het
Nieuwjaarsconcert met de Koninklijke Harmonie
Orpheus moeten bedanken wegens het grote verlies
aan leden in 2019 en 2020 door ziekte en overlijden.
We hebben in 2020 drie nieuwe leden mogen verwelkomen t.w. Frans Mutsaers, Lia Martis en Jeanne
Schellen. Lia en Jeanne zijn afkomstig van het dameskoor van de parochie Z. Petrus Donders, dat in 2020
is gestopt.

Kerk par. Z. Petrus Donders, Tilburg.

Met Gemengd Koor Resurrexit is overeengekomen dat
zij eens per maand de Woord- en Communie-dienst of
Eucharistieviering zal opluisteren en mogelijk de korte
(avond)diensten

Bijzonder triest is het dat zowel de Paasviering, de
herdenkingsdienst en Kerstviering in Zorgcentrum Zonnehof
geen doorgang heeft kunnen vinden. De schrijnende
verhalen van mensen die tijdens de uitbraak zijn overleden,
liegen er niet om, als ook de bewoners en personeel van de
zorgcentra. Voor Resurrexit heeft Corona zeer nadelige
gevolgen voor de onderlinge band en saamhorigheid. We
hebben nog getracht om in groepen afzonderlijk te
repeteren, maar dat heeft niet het zanggenot opgeleverd
wat ieder ervan had verwacht. Als bestuur hebben we
besloten deze groepsrepetities op 1,5 m afstand niet meer
te houden. Vanwege de aangescherpte maatregelen ter
bestrijding van Coviod-19 was dit ook al niet meer
toegestaan.
Gelukkig hebben we nog wel de Algemene
Ledenvergadering Coronaproef op 7-7--2020 kunnen
houden. Het verlies aan leden en opbrengsten van
liturgische vieringen en concerten had duidelijk nadelige
gevolgen voor het financiële resultaat van 2019. Het
financieel tekort in 2019 werd, mede door de vermindering
van uitgaven in 2020, met het resultaat in 2020 vereffend.

Om de saamhorigheid te versterken was in de A.L.V.
besloten om tijdens de kerst een buffet als compensatie van
het Caeciliafeest te houden, in de hoop dat de horeca weer
In verband met de uitbraak van Covid-19 heeft
open zou zijn. Noodgedwongen is er besloten om een
Resurrexit alleen nog de Carnavalsmis van 23-2-2020
kerstpakket aan de leden en aan de dirigent en begeleiding
met passende liederen ten uitvoer kunnen brengen.
Daarna werd het stil zowel in de verpleegtehuizen als in uit te reiken, wat door de leden erg werd gewaardeerd.
de kerken. Ook alle religieuze verplichtingen aan
Over de vermindering of teruggave van de contributie zal
verpleegtehuis Zonnehof en de nostalgische concerten het bestuur in 2021 een uitspraak doen.
aan zorgcentrum de Eikelaar in Udenhout en
In de 1e nieuwsbrief van 2021 staat het besluit van het
zorgcentrum de Clossenborch in Hilvarenbeek zijn
bestuur om over het 2e kwartaal 2021 geen contributie te
verschoven naar 2021 c.q. 2022.
heffen. Ieder zal het teveel gestorte geld aan eind 2021
terugontvangen.
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Voor de gedetailleerde historie en foto-impressies van onze activiteiten - zie onze nieuwsbulletins op de website www.resurrexit.nl

