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'Geen kerkdienst' staat er op de deur van de evangelische megakerk Porte Ouverte Chrétienne in de Noord-Franse stad Mulhouse nadat'Geen kerkdienst' staat er op de deur van de evangelische megakerk Porte Ouverte Chrétienne in de Noord-Franse stad Mulhouse nadat
daar een coronavirus-uitbraak heeft plaatsgevonden. daar een coronavirus-uitbraak heeft plaatsgevonden. (beeld AFP / Sébastien Bozon)

Megabesmetting corona door bijeenkomst in Franse evangelische megakerk

Evangelische gelovigen die aan een religieuze manifestatie in de Elzas deelnamen, hebben het virus over het hele land en daarbuiten

verspreid. De meerdere honderden besmettingen reiken tot in Zuid-Amerika.

 Hendro Munsterman  6 maart 2020, 02:00  aangepast 11:53

 Mulhouse

Het evenement in de megakerk, die is gehuisvest in een voormalige supermarkt, duurde van 17 tot 24 februari en trok 2500 deelnemers.

Woensdag was er volgens de Franse autoriteiten nog sprake van tien besmette personen. Een lokale arts schat het aantal besmettingen

inmiddels op ‘tussen de 500 en 800’ in de omgeving van Mulhouse, in het noordoosten van Frankrijk.

De besmettingen zijn daarnaast over het hele land verspreid. De lijst is lang en blijft maar groeien. Op het eiland Corsica, in de

Middellandse zee, zijn drie oudere mensen besmet besmet teruggekeerd van de bijeenkomst. In het overzeese gebiedsdeel Guyana –

buurland van Suriname – zijn vijf mensen besmet teruggekeerd uit Mulhouse, drie leerkrachten, een arts en een kind. Een medewerker

van de Parijse metro raakte ook besmet in de evangelische kerk. Zij was sindsdien meerdere dagen werkzaam op lijn 6 in de Franse

hoofdstad. Een 73-jarige vrouw uit Centre-Val-de-Loire, in het midden van Frankrijk, raakte ook besmet, evenals drie gelovigen uit

Briançon in de Franse Alpen, drie personen uit de Manche, in het Westen van Frankrijk, en een echtpaar uit de buurt van Bordeaux, in

het Zuid-Westen. In Bourgondië zijn minstens 25 personen direct of indirect besmet geraakt door deelname aan het religieuze

evenement.

Volgens Nathalie Schnoebelen, de woordvoerder van de kerk, zijn ook gelovigen uit het naburige Zwitserland besmet naar huis

teruggekeerd. ‘Van de Duitsers en de Belgen hebben we nog geen bericht’. Het is volgens haar gebruikelijk om tijdens de gebedsdiensten

elkaars handen vast te houden. Ten tijde van de ontmoeting waren er nog geen aanwijzingen van de Franse autoriteiten om dat te

vermijden. <
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Coronavirusbesmetting tijdens evangelische bijeenkomst in Frankrijk
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