Top2000-kerkdiensten veroveren Nederland. Volgt België?
Woensdag 13 oktober 2017
Al meer dan 100 kerken hebben zich in Nederland aangemeld voor de organisatie van
een zogenaamde Top2000-kerkdienst. De populariteit hiervan neem toe, maar
waarom is dit zo populair bij onze Noorderburen en volgen kerken in België dit
initiatief?
Lieven Vandenhaute interviewde één van de initiatiefnemers eerder in zijn programma Nieuwe
feiten. Dominee -ter land, ter zee en in de cloud- Fred Omvlee verteld daarin meer over dit
fenomeen.
Succes
De Top2000-kerkdiensten zijn begonnen in 2013 met zeven kerken. Nu in 2017 staat de teller
al op meer dan 100! Voor het merendeel Protestantse kerken, maar ook een Rooms-katholieke
parochie en een Baptistengemeente doen mee.
Volgens dominee 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 Nederland, 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, 31 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.
In België beroerd de radiozender JOE het publiek met de Top2000-hits en komt de ''playlist
van je leven'' voorbij begin oktober. Een mooi moment voor kerken om hierop in te haken en
een eigen stemlijst tot leven te roepen.
Speciale website
De website Top2000kerkdienst.be 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 nummers 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.
Uitdaging Belgische kerken
Vooralsnog hebben zich nog geen geïnteresseerde kerken in België aangemeld om een dienst
te organiseren. Welke kerk in België trapt af?
De eerste kerk die zich aanmeld via de website www.top2000kerkdienst.nl/aanmelden
ontvangt een gratis promotiepakket voor het organiseren van de dienst ter waarde van € 155,-
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