
5 jaar Top2000-kerkdiensten; popmuziek brengt bezoeker 

terug naar de kerk! 

Vrijdag 14 september 2018 

 

Sinds december 2013 worden er in veel kerken Top2000-kerkdiensten gehouden. Het 

idee komt van dominee Fred Omvlee, die al eerder kerkdiensten met de gospels van 

Elvis organiseerde. Dankzij het team achter de website www.Top2000kerkdienst.nl 

(Jeroen de Rooij, Don Engelbracht en Fred Omvlee) hielden afgelopen jaar maar 

liefst 128 kerken een Top2000-kerkdienst. 

Lokale kerken melden dat de diensten veel enthousiasme, bezoekers en aandacht genereren. 

Bekende nummers uit de popmuziek winnen aan betekenis als ze gekoppeld worden aan 

Bijbelteksten en gebed, is de ervaring van kerkgangers en dominees. 

De kerkdiensten zijn in feite gewone kerkdiensten, met dit verschil dat in plaats van psalmen 

en gezangen de mooiste nummers uit de popmuziek een plaats krijgen rondom Bijbellezing, 

preek en gebed. De uitvoering van die muziek gebeurt vaak live via bands, koren, zangers en 

zangeressen maar ook 'gewoon; via Youtube. 

Kippenvel 

De website Top2000kerkdienst.nl biedt geïnteresseerden en kerken achtergrondmateriaal over 

songs en bijbelteksten, voorbeeld-liturgieën, promotiemateriaal en online stemlijsten.  

Door de online stemlijsten kunnen lokale kerken hun eigen Top 10 laten samenstellen, door 

plaatsgenoten te laten stemmen. Daarbij kunnen mensen ook aangeven waarom een bepaald 

nummer zoveel voor hen betekent.  

Over het nummer Angels van Robbie Williams meldt bezoekster Hetty bijvoorbeeld: 'Dit is het 

laatste nummer wat mijn vader ooit hoorde. Ik zat met mijn broer en onze partners, aan het 

sterfbed van mijn vader toen op de achtergrond dit nummer draaide. Toeval? Het kreeg voor 

ons een speciale betekenis en geeft kippenvel als ik het nu hoor.' 

Terug naar de kerk 

Dominee Fred Omvlee: “We zien heel veel potentieel in deze kerkdiensten: mensen komen 

voor het eerst in hun leven naar de kerk bij hen om de hoek, omdat ze geïnteresseerd zijn. Of 

mensen komen na 30 jaar weer eens terug in de kerk, omdat dit een kerkdienst is die hen 

aanspreekt.” 

We hopen en geloven dat dit jaar weer veel kerkenraden, commissies, voorgangers zin krijgen 

om mee te doen en een Top2000-kerkdienst in hun gemeente of parochie te organiseren. 
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

 

Dominee Fred Omvlee  

 

Telefoon: +31 6 5344 1895  

E-mail: fred@top2000kerkdienst.nl 

Voor beeldmateriaal en eerdere persberichten kunt u terecht op: 

www.top2000kerkdienst.nl/pers 
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