
STEMBRIEFJE   Bijzondere Top2000-kerkdiensten op zondag 27 december 2020 

Thema: “Als de tijd stilstaat…” 

Maak uw eigen top 3, kies uit de onderstaande nummers.  Stemmen kan tot en met zondag 6 december 

via de speciale website http://www.top2000kerkdienst.nl/wijchen/  of voor degenen die geen internet 

hebben via dit stembriefje: inleveren in de kerk (stembus en brievenbus)  

Deze selectielijst staat ook op de website van onze kerk:  https://pkn.rivierenlandoost.nl/nieuws/ 
Indienen kan ook via ons mailadres: Top2000kerkdienstBDW@gmail.com 

Een selectie van de te kiezen nummers staat hieronder. Maar er kan uiteraard ook gestemd worden op 
een ander nummer uit de Top2000 dat niet hieronder staat. Wanneer u een speciale reden hebt om een 
lied te kiezen dan horen we die graag. 

o Tijd genoeg - Doe Maar
o Stop de tijd - Marco Borsato
o Time after time - Cindi Lauper
o Calm after the storm - The Common

Linnets
o Wijzer dan je was - Nick en Simon
o Hou vol, hou vast - Blof
o If i can dream - Elvis Presley
o Let it be - The Beatles
o Don’t stop Believin - Journey
o Sound of Silence - Simon en Garfunkel
o Soldier on - Di-rect
o Time like These - de Foo Fighters
o Clocks - Coldplay
o Morgen komt het goed - Diggy Dex

o The times are Tired - Alaskan Tapes

o Time in a bottle - Jim Croce

o Sign of the time - Harry Styles

o Losing my +3Religion - R.E.M.

o Child in time - Deep Purple

o Time - Pink Floyd

o Tijd om te gaan leven - Stef Bos

o Remember the time - Michael Jackson

o Time - The Alan Parsons Project

o Werd de tijd maar teruggedraaid -

Jeroen van de Boom

o Times are changin - Di-rect

o Voltooid verleden tijd - I.O.S.

Voorkeur voor een lied niet op de lijst: ________________________________________________ 

Waarom heb ik dit lied gekozen: 

________________________________________________________________________________ 

Graag uw naam en telefoonnummer: ______________________________________________ 

NAAM CONTACTPERSONEN: Hans Boer  024-6414969  & Paul Dekker 024-6425543 

Contact mailadres: Top2000kerkdienstBDW@gmail.com 
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