
Top2000-kerkdienst, ook op marineschip Zr.Ms. Rotterdam 
 

UTRECHT, 18 november 2015 

 

Al meer dan 70 kerken in Nederland staan de komende tijd, met het einde van het jaar in het 

vooruitzicht, in het teken van popmuziek. Tijdens de Top2000-kerkdiensten worden nummers 

uit de Top-2000 ten gehore gebracht, nummers die worden geselecteerd door de bezoekers zelf! 

Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete nummer uit de Top2000 via 

Top2000kerkdienst.nl. Op woensdag 2 december vindt er een heel bijzondere 

Top2000-kerkdienst plaats, namelijk aan boord van het marine schip de Zr.Ms. Rotterdam.  

 

De Top-2000 kerkdiensten worden in kerken door het hele land georganiseerd en de meeste 

diensten vinden plaats op zondag 27 december. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen en 

desgewenst vertellen waarom ze geraakt worden door dat éne nummer uit de Top2000. Deze 

motivaties kunnen worden gedeeld in de dienst. Een overzicht van de kerken waar de diensten 

worden gehouden is te vinden op top2000kerkdienst.nl/overzicht 

 

Jaap uit Zoetermeer stemde op Zombie van The Cranberries: 

“Een lied over de waanzin van de oorlog. In de tekst en in de muziek is die oorlog mee te voelen. 

Niet alleen de oorlog in de wereld en het geweld - nu zo dichtbij in Parijs. Het gaat ook over de 

oorlog in je hoofd. Die je verwart, die het onmogelijk maakt je zelf te zijn. Het maakt je tot een 

zombie. En de aanklacht daar tegen, de zoektocht om daar uit komen, maakt het tot een paaslied. 

een lied van de opstanding.”  

 

Top-2000 kerkdienst aan boord van Zr.Ms. Rotterdam 

Zr. Ms. Rotterdam is een van de grootste schepen van de marine. Het schip wordt ingezet voor 

internationale vredesoperaties en voor humanitaire doeleinden.  Op 2 december  zal er een 

Top2000-kerkdienst plaatsvinden aan boord van dit schip. De dienst zal worden geleid door 

dominee Fred Omvlee, die naast dominee bij de Koninklijke Marine internetdominee is bij 

MijnKerk.nl. Meer informatie over deze dienst op bijzondere locatie staat op 

top2000kerkdienst.nl/zr-ms-rotterdam.  
 

Internetkerk MijnKerk.nl 

De Top2000-kerkdienst is een initiatief van internetkerk MijnKerk.nl, dé online kerk voor mensen 

die niet of nauwelijks (meer) naar de kerk gaan. MijnKerk.nl is een pioniersplek van de 

Protestantse Kerk in Nederland en bestaat sinds 2013. Kerken die een Top2000-kerkdienst willen 

organiseren kunnen zich aanmelden via top2000kerkdienst.nl/aanmelden. 
 

 

-Einde- 

 

 

 

  

http://www.top2000kerkdienst.nl/overzicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zr.Ms._Rotterdam_%281998%29
http://www.top2000kerkdienst.nl/zr-ms-rotterdam
http://www.top2000kerkdienst.nl/aanmelden


Noot voor de redactie: 

 

De website www.top2000kerkdienst.nl is een samenwerking tussen MijnKerk.nl en internet 

bureau Webshifters.com 

 

Omschrijving 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.  

 

Top2000 

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 dominee Fred Omvlee. 

 

Extra weblinks 

Over Zr.Ms. Rotterdam 

https://www.defensie.nl/organisatie/marine/inhoud/eenheden/schepen/zr-ms-rotterdam 

Meer motivaties van stemmers 

http://www.top2000kerkdienst.nl/motivaties/  

 

 

Logo’s en afbeeldingen: http://www.top2000kerkdienst.nl/pers/  

 

CONTACT GEGEVENS 

Voor meer informatie: dominee Fred Omvlee: fred@mijnkerk.nl, tel +316 53 441 895 
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