Bijzondere Top-2000 kerkdienst op 6 januari 2019
Op 6 januari willen wij, als Protestantse Gemeente Wijhe, graag weer net als vorig jaar een
Top-2000 dienst houden waarbij we uw hulp nodig hebben!
Het thema van de dienst is: Thuiskomen/Je thuis voelen bij God en bij elkaar.
Kies uit de onderstaande nummers uw eigen top 10.
Laat uw voorkeur weten door het invullen van dit briefje. Het inleveren van de briefjes kan
tot uiterlijk 16 december in de bus op de statafel, in de brievenbus bij ‘t Langhuus of via mail
carienduursema@gmail.com















My land is jou land – Stef Bos
Het dorp – Wim Sonneveld
Over de muur – Klein Orkest
Homeward bound – Simon & Garfunkel
Hier kom ik weg – Daniël Lohues
Hier – Bløf
Thuis – Marco Borsato
Thuis – Elly en Rikkert
House of the rising sun – The Animals
Our house – Crosby, Stills, Nash & Young
House for sale – Lucifer
Home – Dotan
Country roads, take me home – John Denver
 You make me feel my love – Bob Dylan
















My hometown – Bruce Springsteen
Green grass of home – Tom Jones
To my father’s house – Les Humphries singers
Tears in heaven – Eric Clapton
Rivers of Babylon – Boney M
Take me home – Phill Collins
Home – Michael Buble
Hometown glory – Adele
Coming home- John Legend
Home again – Kiwanuka
Message in a bottle – The Police
You never walk alone – Lee Towers
You raise me up – Josh Groban
Feels like home – Lisa Lois

Er wordt een selectie gemaakt van de meest gekozen liedjes en deze zullen terugkomen
tijdens de dienst op 6 januari. Daarnaast willen we u vragen om een lied of psalm uit het
nieuwe liedboek hieronder op te schrijven die u graag in deze dienst zou willen horen.
Voorkeur voor lied of psalm:
....................................................................................................................................................

Met vriendelijke groet,
Namens Taakgroep Liturgie en Eredienst:
het organisatiecomité,
Froukje Brevoord, Carien Duursema, Marieke van Ravenhorst, Arianne Heideman en Martje
Veenstra-Oving.

