JAARVERSLAG 2019 + 2020 S ch ng Missa in Mysterium
In het jaar 2019 zijn er vijf MiM’s gecelebreerd, werden er vier workshops met scholieren
gehouden, en was er een optreden in De Wereld Draait Door:
Missa's

12 mei

Leeuwarden

Sint-Bonifa uskerk

14 sept

Den Bosch

Sint-Janskathedraal

15 sept Oldenzaal

Plechelmusbasiliek

26 okt

Achterveld

Sint-Joze erk

27 okt

Zwolle

Dominicanenkerk

Educa e en pr
17 april

Leeuwarden

Workshop Christelijk Gymnasium Beyers-Naudé

2 sept

Amsterdam

Optreden De Wereld Draait Door

6 sept

Sint-Michielsgestel

Workshop Beekvlietcollege

4 en 18 okt

Meppel

Workshops Koorschool Viva la Musica

De belangstelling voor de MiM was telkens maximaal.
Naast deelopbrengsten uit de collectes kwamen er in het jaar 2019 donaties van particulieren
en diverse fondsen binnen ter ondersteuning van uitvoeringen van een MiM.
Zie het excelbestand voor de exacte bedragen en herkomsten.
Daarnaast werden er door Wishful Singing diverse Vespers in Mysterium (ViM) georganiseerd.
Hiervoor werd geen beroep gedaan op de stichting, aangezien bij de ViM's, anders dan bij de
MiM's, entreegeld werd gevraagd.
In het jaar 2020 zijn er, vanwege het coronavirus, geen MiM's gecelebreerd, en werden er geen
workshops gegeven. In plaats daarvan zijn er twee series online-cursussen gregoriaans
opgezet. Deze trokken meer dan 3500 betalende bezoekers, en ook voor deze twee
gregoriaanse cursussen werd geen beroep op de stichting gedaan.
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Het idee werd geboren om met scholieren niet alleen een MiM gregoriaans voor te bereiden
maar er aansluitend ook een korte retraite in het Liobaklooster in Egmond aan te koppelen.
Pater Marc Loriaux (tevens de celebrant van de MiM), zou dan met de jongeren verder werken
naar aanleiding van hun ervaringen bij de MiM. Door de Coronaperikelen heeft dit idee nog
geen daadwerkelijke invulling kunnen krijgen. Voor de nabije toekomst staat het echter nog
steeds in de planning.

S ch ng Missa in Mysterium, Beuningen (Losser)

Balans per 31 december 2019
31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

€

€

€

€

€

€

€

Eigen vermogen

Liquide middelen

10.457,19

2.454,35

Saldo Triodosrekening

10.457,19

2.454,35

Totaal ac vazijde

10.457,19

2.454,35

Totaal passivazijde

10.457,19

2.454,35
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