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Advies: zingen tijdens de kerkdienst kan, als 
je kerk maar groot genoeg is 
Zingen in de kerkdienst kan misschien toch - mits je over een groot kerkgebouw beschikt. Met 

de hele gemeente zingen is echter nog steeds niet verstandig. Een adviesgroep met 

deskundigen lanceert op 8 juli de website 'Eerste hulp bij ventilatie) waar gemeenten en 

parochies zelf kunnen kijken of hun gebouw geschikt is voor zang. 

Remco van Mulligen 0 1juli 2020, 19:45 

► ZOETERMEER

De expertgroep 'Zingen in de kerk) adviseerde eind mei nog 

om voorlopig helemaal niet te zingen. Diverse 

kerkgenootschappen namen dat advies over. In veruit de 

meeste kerken wordt daarom nog altijd niet gezongen. 

beeld Dick Vos 
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Nu komt dezelfde adviesgroep, naar eigen zeggen 'goed 

bekend met de kerkelijke praktijk in Nederland', met een 

nieuw advies. Het is gebaseerd op verder onderzoek naar 

zingen in de kerk. Hierin maakt het onderscheid tussen 

kerkgebouwen op basis van grootte. 

In een groot kerkgebouw ( de precieze grootte is niet 

gespecificeerd) dat voldoende geventileerd is, kunnen de 

aanwezigen weer zingen. De kans op besmetting met corona is 

'zeer gering'. 

.!.eilMk 

ventileren en niet samen zingen 

Een middelgroot gebouw (oppervlakte van 5oom2, volume van 

3ooom3) met een zeer goede ventilatie kan ook geschikt zijn 

om in te zingen. De website die de expertgroep volgende week 

lanceert, geeft aan de hand van de afmetingen en kenmerken 

van een gebouw een indicatie van de risico's die zingen met 

zich meebrengt. 

In een klein kerkgebouw (minder dan 1ooom3 en een plafond 

lager dan 4 meter) kan volgens de deskundigen 'eigenlijk niet 

veilig gezongen worden'. Hooguit zijn de risico's meer beperkt 

als de ventilatie extreem goed is en iedereen mondkapjes 

draagt tijdens en na het zingen. 

'Allemaal zingen' is nog steeds af te raden, zegt de 

expertgroep. Maar als een gemeenschap dat toch wil, moet die 

over een groot kerkgebouw beschikken. Zingen met een klein 

koor of met individuele zangers mag vanaf 1 juli weer. Het 

RIVM moet hiervoor nog voorwaarden bekend maken. 

De Nederlandse kerkprovincie van de Rooms-Katholieke Kerk 

geeft desgevraagd aan niet bekend te zijn met de bevindingen 

van de expertgroep. Deze kerk werkt wel aan nieuwe 

voorwaarden voor koren en zanggroepen, maar doet dit in 

overleg met het RIVM en het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken (CIO). 
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In de groep die nu advies uitbrengt, zitten onder anderen Peter 

Luscuere
1 
hoogleraar gespecialiseerd in de installatietechniek 

van gebouwen en Francesco Franchimon
1 
die een bureau heeft 

dat onder meer adviseert hoe de kans op verspreiding van 

corona via lucht en toiletten zo klein mogelijk gemaakt kan 

worden. 

Wilbert van Iperen
1 
regionaal kerkbestuurder in de 

Protestantse Kerk in Nederland
1 
zit als toehoorder bij de 

groep. Zijn kerk nam eind mei de voorlopige bevindingen van 

de expertgroep over. Ook het CIO gebruikte die bevindingen 

toen voor haar advies aan de overheid. <

De Veiligheidsregio Utrecht publiceerde woensdag een 

nieuwe noodverordening met coronamaatregelen. 'Zingen 

of schreeuwen1 blijft daarin verboden
1 
zowel in de open 

lucht als in een besloten ruimte. Dit verbod geldt volgens 

de verordening echter niet voor 'zangers
1 
zangkoren

1

zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van 

godsdienst of levensovertuiging. 1 
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