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Het aantal leden van de Loge eind 2020 is 56. Het aantal buitenleden is 7.  

 

Vanwege de corona pandemie was 2020 een vreemd jaar. Tot 15 maart is er op normale 

wijze gewerkt. Vanaf dinsdag 17 maart gold ook voor Loge Tubantia de lockdown. Op 

dinsdag 2 juni zijn de werkzaamheden met in acht neming van de vereiste maatregelen 

hervat. In overleg met de leden heeft het bestuur het besluit genomen in de zomermaanden 

door te werken. Met uitzondering van 1 zomer contactavond is er tot en met 8 september 

doorgewerkt met comparitieavonden en 5 Open Loges. Altijd met een maximum van 30 

Broeders en zonder visiteurs. Op 15 september is het nieuwe Werkjaar met alleen Broeders 

van eigen Loge geopend. Met uitzondering van 2 afgelaste bijeenkomsten op 10 en 17 

november is er tot en met 8 december gewerkt. Vanaf dat moment zijn de werkzaamheden 

de rest van het jaar 2020 afgelast.   

In het jaar 2020 is Broeder L. afgereisd naar Het Eeuwig Oosten.   

De herdenkingsloge ter nagedachtenis van hem in het bijzijn van zijn vrouw en zoon vond 

plaats op 11 augustus 2020.  

Vier nieuwe Leerlingen traden toe tot de Orde en onze Loge: de broeders Z, L, T en A. De 

Broeders S, E en M werden bevorderd tot Gezel. De broeders B, C en K werden verheven tot 

Meester. In het jaar 2020 hebben de broeders K en L de overstap van Loge De Oosterkim 

naar onze Loge gemaakt en is broeder K weer opgenomen in onze Loge.  

Er waren 4 bestuursvergaderingen.  

Jubilarissen dit jaar waren: broeder K 55 jaar, broeder  V 45 jaar, broeder S 40 jaar en de 

broeders H en P 30 jaar.   

Er waren 35 bijeenkomsten op de dinsdagavond, bestaande uit 13 Open Loges, 1 Algemene 

Ledenvergadering, 20 comparities, waarvan 1 studieavond en 1 openbare comparitie en 1 

zomercontactavond. De 14e Open Loge was de veldloge op woensdag  

1 juli.  

Opening werkjaar op 15 september was met alleen Broeders van eigen Loge.   

Er zijn dit jaar geen openbare lezingen geweest  

Een lijst van de opgeleverde bouwstukken en minibouwstukken is beschikbaar bij Br∴ 

Secretaris. Alle bij de secretaris bekende bouwstukken zijn opgenomen in de bouwstukboeken 

in de bibliotheek en in de database Bouwstukken.   

  

De opkomst was goed; vrijwel altijd meer dan 25 Broeders.  

Het Feest van de Terugkeer van het Licht op zaterdag 4 januari is met meer dan 50 

aanwezigen zeer goed bezocht.   

Er is dit jaar geen barbecue gehouden en de lezingenavonden zijn afgelast.  

Er waren er 5 inloopavonden, gecombineerd met studieavonden voor Leerlingen, Gezellen en 

Meester. 

De inloopavonden zijn zeer goed bezocht en mede door de aanwezigheid van zoveel jonge 

Broeders een succes. Meerdere belangstellenden zijn meerdere malen aanwezig geweest.  

  

De Loge kan terug kijken op een goed jaar, een jaar waarin de harmonie is versterkt.  De  

grotere diversiteit in leeftijden en herkomst, die in de laatste jaren is ontstaan, is een 

verrijking voor onze Loge. Dat geldt zowel voor de jongere als de oudere broeders. Samen 

vormen we een levende Loge, waarin we van elkaar leren.  

  

Vastgesteld op de ALV van 8 juni 2021.  


