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Virusuitbraak in Frankfurter kerk is een 
bevestiging voor Nederlandse kerken die 
samenzang ontraden 
In de kerk in Frankfurt waar leden massaal corona opliepen, hebben gemeenteleden samen 

gezongen. Voor Nederlandse kerken bevestigt die Duitse uitbraak dat samenzang voorlopig 

uiterst onverstandig is. 

Hilbert Meijer 0 25 mei 2020, 19:35 aangepast 06:52 

Het gebouw van de Evangeliums Christen Baptisten Frankfurt, waar een kerkdienst ruim twee weken geleden leidde tot meer dan 
honderd corona-besmettingen. (beeld epa / Maximilian von Lachner) 

► UTRECHT-FRANKFURT

Meer dan honderd coronabesmettingen zijn inmiddels te 

herleiden tot een kerkdienst in Frankfurt. De 

baptistengemeente had diverse maatregelen genomen om de 

verspreiding van het virus te voorkomen: de kerk had 

looproutes ingesteld
1 
ontsmettingsmiddel in huis gehaald en 
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vroeg aanwezigen anderhalve meter afstand te houden. Maar 

maandag erkende de Evangeliums Christen Baptisten 

Frankfurt in een verklaring_dat het niet op alle fronten 

voorzichtig genoeg is geweest. 'Achteraf gezien was het beter 

geweest als kerkgangers tijdens de dienst mond- en 

neusmaskers hadden gedragen en er niet samen gezongen 

was. )

op de goede weg 

De virusuitbraak in Frankfurt bevestigt de kerken in 

Nederland dat ze op de juiste weg zitten met hun besluit af te 

zien van samenzang. Inmiddels ontraden diverse Nederlandse 

kerkgenootschappen het in protocollen voor de kerk in de 

anderhalvemetersamenleving. 'Zingen lijkt een grote bron 

van besmetting te zijn)

) 
schrijft de 

Protestantse Kerk in Nederland. 'Het ministerie van 

Volksgezondheid doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag 

daarvan niet bekend is
) 

wordt gemeentezang afgeraden. )

Andere protestantse kerkgenootschappen sluiten zich daarbij 

aan. De Rooms Katholieke Kerk schrijft voor dat er straks 

alleen voorzang zal zijn waar de gelovigen naar kunnen 

luisteren. 

l&ll....Q.Q.k 

Kerk in Frankfurt heeft na grootschaligg 

coronabesmettingÄpjjt van samenzang 

'Wat je in Frankfurt ziet gebeuren
) 
dat wil je niet1

) 
zegt 

Danielle Woestenberg van het CIO, een orgaan dat de 

contacten tussen kerken en landelijke overheid onderhoudt. 

'Op dit moment zijn er zoveel indicaties dat je door zingen het 

risico wezenlijk vergroot
) 
dat wij zeggen: doe dat nu even 

niet.) Het Out break Management Team
) 
dat het kabinet 

adviseert omtrent de bestrijding van het virus
) 

zoekt op dit 

moment uit wat wijsheid is met betrekking tot zingen in 

kerken en op andere plaatsen
) 

zoals scholen. Het CIO wil dat 

advies afwachten en dan inschatten wat acceptabel is. 

roekeloos 
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In Frankfurt ging het mis tijdens een kerkdienst
1 
ruim twee 

weken geleden. Kerkgangers raakten besmet en besmetten 

vervolgens anderen
1 
met name huisgenoten. Volgens 

Kai Klose
1 
minister van Volksgezondheid in de Duitse deelstaat 

Hessen
1 
zijn al zeker 107 mensen tijdens of na de kerkdienst 

geïnfecteerd geraakt met het nieuwe coronavirus. Er wordt 

uitgezocht met wie zij de afgelopen twee weken contact 

hebben gehad. 

Klose roept op niet roekeloos te worden
1 
en de voorschriften 

omtrent afstand houden
1 
hygiëne

1 
en mondmaskers in acht te 

nemen. In een verklaring zegt de kerk dat alle kritiek serieus 

wordt genomen. 

De baptistengemeente in Frankfurt wordt met name bezocht 

door in Duitsland wonende Russen
1 
die gewend zijn veel 

sociaal contact te hebben en bijvoorbeeld ook samen eten
1

meldt de Frankfurter Allgemejne Zedung Het gaat om een 

streekgemeente
1 
met leden uit Frankfurt en wijde omgeving. 

Veel gezinnen die lid zijn van de gemeente tellen vijf of meer 

kinderen. Daardoor blijft het aantal besmettingen toenemen 

binnen gezinnen die in quarantaine zitten
1 
meldt de kerk. De 

voorzitter van het kerkbestuur ligt in kritieke toestand op de 

afdeling intensive care en ook degene die hem vervangt is 

ziek. 

De Russisch-Duitse baptistengemeente la-at weten 'diep 

geschokt en bedroefd1 te zijn over de grootschalige besmetting 

met het coronavirus. 'Onze gedachten en gebeden zijn bij alle 

zieken en familieleden die nu een moeilijke tijd doormaken. 

Onze troost is dat veel zieke mensen aan de beterende hand 

zijn en dat sommigen al hersteld zijn. 1

De regels voor kerkdiensten verschillen in Duitsland per 

deelstaat. In Hessen
1 
de deelstaat waar Frankfurt in ligt

1 
zijn 

kerkdiensten sinds 1 mei onder voorwaarden weer toegestaan. 

Samenzang in de gemeenten wordt wel ontraden
1 
maar is niet 

verboden. De baptistengemeente belegt sinds de vele 

besmettingen aan het licht kwamen alleen nog online 

kerkdiensten. < 
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Samenzang zou verspreiding van het coronavirus 

bevorderen, omdat bij zingen aerosolen vrijkomen, 

luchtdeeltjes met minuscule speekseldruppels die verder 

reiken dan anderhalve meter, zeker in een afgesloten 

ruimte met weinig ventilatie. Dat zou ook besmettingen 

tijdens koorrepetities verklaren. De 

Frankfurter Allgemejne Zejtungberichtte eerder deze 

maand echter over een opmerkelijk onderzoek van de 

Bundeswehr-universiteit in München. De besmetting zou 

volgens de onderzoekers niet in de eerste plaats door het 

zingen zelf komen, maar door het sociale gedrag van 

koorleden: ze omhelzen elkaar bij wijze van begroeting, 

voeren onderling gesprekken en eten en drinken samen na 

de koorrepetitie. 

Volgens de onderzoekers is anderhalve meter afstand 

tussen zingende mensen voldoende, omdat zingen geen 

grote luchtstroom op gang zou brengen. 
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