
 Laatste kans: stuur je meest “spirituele” nummers uit de 

top 2000 op voor de viering van 28 december. Liedjes die iets zeggen over hoe je gelooft, of 
hoe jij als gelovige in het leven staat. Te denken valt aan: Tears in heaven van Eric Clapton, 
Stairway to heaven van Led Zeppelin en One van U2.  Check deze lijst misschien zitten jouw 
toppers er bij, of brengt het je op een idee. 

Download een invulformulier Stuur je top 3 op naar favanhelden@gmail.com 

Zet bij elk liedje in het kort, waarom je deze hebt gekozen en wat dit betekent.  Geef ook aan 
of je in de viering je keuze wilt toelichten of niet. U mag daarnaast ook een top 3 maken van 
kerkliederen.U zult begrijpen dat we die zondag niet alle liederen kunnen laten horen. 

In de Hofkerk er in 34 andere kerken in Nederland worden er Top 2000 kerkdiensten 
gehouden. Volg het nieuws hierover  op deTop200 kerkdienst facebookpagina. Er zijn 
zulke diensten in Zoetermeer  en Maassluis (promo Maasssluis)  

Muzieksmaken verschillen, net zoals geloof verschilt, maar iedereen heeft muziek waardoor 
hij of zij geraakt wordt. Vertelt Fred Omvlee in zijn videopreek op mijnkerk.nl  We geven 
iedereen nog t/m zondag  de mogelijk om  op te schrijven welk lied jou nu bijzonder 
aanspreekt. We geven als hulp een paar voorbeelden: 

 U2 - One 

 Ramses Shaffy Zing vecht huil bid lach werk en bewonder 

  Guus Meeuwis - Armen Open  

 Nick en Simon - Pak Maar M'n Hand 

 I Still Haven't Found What I'm Looking For  

 you raise me up - josh groban 

  all the answers ... ilse de lange 

 Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water 

 Paradise - Coldplay 

 One Love - Song Around LA - Playing For Change 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0
https://dl.dropboxusercontent.com/u/32848760/Inspiration%20Point%202014/Top%202000%20dienst%20invulformulier.docx
mailto:favanhelden@gmail.com
https://www.facebook.com/Top2000kerkdienst?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=3d0cq8q9vs4
https://www.youtube.com/watch?v=3d0cq8q9vs4
http://mijnkerk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=5aIHD5v3y00&list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjI&list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=DPFv_6hUg1s&index=59&list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0
https://www.youtube.com/watch?v=bKBpLM4Ye2s
https://www.youtube.com/watch?v=oni0tO_HN30
https://www.youtube.com/watch?v=jjNgn4r6SOA&index=5&list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0
https://www.youtube.com/watch?v=nSLSkRP6X3U&list=PLDzY-utCJ-Yszj6PCYIDDU1hHorpD-Zk0&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=W3RtyiFDlqE

