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Coronavirusbesmetting tijdens evangelische bijeenkomst in
Frankrijk

Tijdens een evangelische bijeenkomst in de Elzas zijn minstens zeven mensen met het

coronavirus besmet geraakt. Dat gebeurde in een megakerk in een buitenwijk van Mulhouse.
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 Mulhouse

De bijeenkomst met als titel ‘week van het vasten’ vond van 17 tot 24 februari plaats in

Mulhouse en werd georganiseerd door de grootste evangelische kerk van Frankrijk, Porte

Ouverte Chrétienne. Aan het evenement namen zo’n 2000 evangelicale gelovigen deel,

afkomstig uit de wijde omgeving en ook uit andere delen van Frankrijk.

De zeven besmette gelovigen zijn leden van twee gezinnen die in naburige plaatsen wonen.

De vader van een van beide gezinnen is de zoon van de predikant van de kerk en tevens

huisarts in het naburige dorp Ammertzwiller. Afgelopen week had hij echter geen dienst

als huisarts vanwege de schoolvakantie.
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De Franse autoriteiten hebben alle deelnemers aan het evenement opgeroepen om

voorzichtig te zijn en zich bij symptomen van een virusbesmetting te melden om zich te

laten testen. Omdat het een openbaar evenement betrof zijn er geen namen van

deelnemers bekend.

De Franse autoriteiten gaan er van uit dat in de komende uren en dagen andere

besmettingen aan het licht zullen komen. De door evangelische christenen gestichte

privé-scholen in de naburige plaatsen Bourtzwiller en Saint-Louis zijn gesloten.

De evangelische kerk werd in 1966 gesticht door de predikent Jean Peterschmitt en zijn

vrouw Suzanne en kende de afgelopen decennia een sterke groei. Frankrijk heeft

momenteel 212 gevallen van coronavirusbesmetting. Drie patiënten zijn overleden. <
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