
    

Internetkerk MijnKerk.nl lanceert website voor Top2000-kerkdiensten

Op 1 oktober lanceert internetkerk MijnKerk.nl een speciale website voor de ondersteuning van de 
Top2000-kerkdiensten, www.top2000kerkdienst.nl. Deze website biedt voor bezoekers alle informatie 
over de plaatsen waar een Top2000-kerkdienst wordt gehouden. Ook is het mogelijk om te stemmen 
op het mooiste, meest inspirerende nummer uit de Top2000. Voor deelnemende kerken biedt de 
website de mogelijkheid een eigen pagina met stemlijst afgestemd op de gemeente te maken, 
voorbeeldliturgieën te downloaden en ander ondersteunend materiaal aan te vragen.

Succes

De Top2000-kerkdiensten zijn begonnen in 2013 met zeven kerken. In 2014 waren dat er al meer dan 
40. Voor het merendeel Protestantse kerken, maar ook een Rooms-katholieke parochie en een 
Baptistengemeente deden mee.

Volgens internetdominee Fred Omvlee slaan de Top2000-diensten aan omdat het voorziet in een 
behoefte. ‘Popmuziek is voor veel mensen een natuurlijke bron van emotie en inspiratie. Nummers uit 
de Top2000 worden gedraaid bij huwelijken en begrafenissen. Soms zijn er letterlijk Bijbelse thema’s 
te vinden in de Top2000 nummers, maar ook de grote thema’s van leven, dood en liefde zijn volop te 
vinden in de popmuziek. Vorig jaar bleek het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij één van 
de meest geliefde nummers te zijn in de Top2000-kerkdiensten.  Een deel van het succes is ook dat 
de Top2000-kerkdiensten meerdere generaties aanspreekt’, zegt Fred Omvlee. ‘Oudere kerkgangers 
kwamen met hun kinderen en kleinkinderen naar de dienst en bedankten me na afloop voor dit 
initiatief’, meldt dominee Gerrit van Dijk uit Maassluis.

Eind december

De Top2000-kerkdiensten sluiten aan bij de Top2000 die in de laatste week van het jaar, van 25 
december tot en met  31 december, wordt uitgezonden op NPO Radio 2. De zondag na Kerst, 27 
december  is daar dan ook de meest geëigende zondag voor.  ‘Maar we hebben al gemerkt dat 
sommige kerken kiezen voor een andere zondag en zelfs midden in het jaar. En waarom ook niet?’, 
aldus Omvlee.

MijnKerk.nl

Internetkerk MijnKerk.nl bestaat sinds 2012 en maandelijks bezoeken zo’n 7000 mensen de site, 
Youtube-kanaal en Facebookpagina. Doel van MijnKerk.nl is om mensen te inspireren en te troosten 
via de sociale media met herkenbare verhalen uit het gewone leven. De website 
www.top2000kerkdienst.nl is een samenwerking tussen MijnKerk.nl en internet bureau Webshifters 
(www.webshifters.com). 

Meer informatie
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Of contact dominee Fred Omvlee: fred@mijnkerk.nl, tel 0653441895
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