
  

STAPPENPLAN 
 
OPMERKING 
In dit stappenplan gaan we uit van een dienst die gaat plaatsvinden aan het einde van jaar rond de 
kerstperiode, maar de maanden zijn ter indicatie. Een Top2000-kerkdienst kan eigenlijk het hele jaar 
door! 
 
 
Maand 1. (Oktober / of zoveel eerder als mogelijk) 

● Stel aan kerkenraad het idee van Top2000-kerkdienst voor. Laat daarbij eventueel 
voorbeeld-liturgieën, de website www.top2000kerkdienst.nl en filmpjes zien.  

● De ideale datum voor een Top2000-dienst is wanneer de reguliere Top2000 plaatsvindt omdat 
er dan extra aandacht is, maar een Top2000-kerkdienst organiseren kan het hele jaar door! 

● Projectgroep samenstellen. 
● Bestel het (voorbeeld-)materiaal via www.top2000kerkdienst.nl. 
● Het is hier ook mogelijke en eigen pagina te maken en daar al het nieuws rondom jullie 

activiteit te delen met de bezoekers van de website.  
● Maak in de eigen gemeente het plan bekend en zoek zangers/muzikanten en eventueel 

sprekers. Een oproep op Facebook voor zangers, muzikanten en/of sprekers is een 
mogelijkheid.  

● Werf vrijwilligers: vaak zijn de vaste vrijwilligers die kerkdiensten mogelijk maken met vakantie 
of te druk geweest met de Kerstdiensten. Uit ervaring blijkt dat voor de Top2000-kerkdiensten 
andere vrijwilligers geïnteresseerd zijn. Denk aan mensen voor techniek (beeld & geluid), 
maar ook voor welkom heten vooraf, koffie achteraf, inrichten en opruimen van de kerk. 

● Plan eventuele vergaderingen in. 
 
Maand 2. (November) 

● Verzamel suggesties/verzoeknummers en studeer de muziek in. 
● Bedenk of jullie drukwerk nodig hebben om de dienst te promoten. Jullie kunnen deze 

uiteraard zelf laten ontwerpen en drukken of kiezen voor het aanbod uit de 
Top2000-kerkdienst webshop. 

● Zet eigen (social) media in om ruchtbaarheid te genereren, zoals Facebook, Twitter maar ook 
e-mail.  

 
Maand 3. (Eind november) 

● Verstuur persbericht aan de lokale/regionale pers. Het voorbeeld persbericht dat makkelijk in 
te vullen is voor de eigen gemeente is te downloaden op www.top2000kerkdienst.nl. In de 
laatste week van november vindt namelijk ook via NPO Radio2 de stemweek plaats van de 
Top2000. Perfect persmoment! 

 
Maand 4. (Half december)  

● Verspreid posters in winkels/scholen/verenigingen. Eventueel huis aan huis flyers. 
● Herinnering in lokale bladen of lokale uitgave. 
● Herinnering via social media of e-mail. 
● Liturgie samen stellen en drukken. 
● Takenlijst/tijdschema maken wie gaat wat doen tijdens de dienst. 
● Boodschappenlijstje maken voor iets lekkers na de dienst om te kunnen napraten. 

https://webmail.protestantsekerk.nl/owa/redir.aspx?SURL=6R5AFAwD38eCx97kdty2OJ_44yHjlTi0VJgm7SS31RR6Ou7K2sTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AG8AcAAyADAAMAAwAGsAZQByAGsAZABpAGUAbgBzAHQALgBuAGwA&URL=http%3a%2f%2fwww.top2000kerkdienst.nl

