Top2000-kerkdienst – editie 2020/2021
Zondag 3 januari 2021 wordt in de Nicolaaskerk te Wijhe een Top2000-kerkdienst gehouden.
U kunt stemmen op 10 favoriete songs uit onderstaande lijst. Als u een ander nummer uit de
Top2000 kiest, dat bij het thema ‘Houd moed, heb lief’ past, kunt u dat ook aangeven.
Als u bij een keuze nog een toelichting wilt geven waarom dat lied zo speciaal voor u is, kan dat ook. Buiten de
nummers uit de Top is er ook mogelijkheid om een geliefd lied uit het Liedboek door te geven.
De stemformulieren kunt u tot en met dinsdag 8 december in de brievenbus van ’t Langhuus, Langstraat 29,
deponeren.
Per e-mail uw 10 nummers doorgeven kan ook: carienduursema@gmail.com
All you need is love - The Beatles
Avond - Boudewijn de Groot
Beautiful day - U2
Don't bring me down - Electric Light Orchestra
Don't give up - Peter Gabriel & Kate Bush
Don't give up the fight – Racoon
Duurt te lang - Davina Michelle
Every breath you take - The Police
Everybody needs somebody to love – The Blues
Brothers
Faith - George Michael
Feeling good – Muse
Fragile – Sting
Geef mij je angst - Guus Meeuwis
God only knows - The Beach Boys
Have a little faith in me - John Hiatt
High hopes - Pink Floyd
Ik heb je lief - Stef Bos
In nije dei - De Kast
Just breathe - Pearl Jam
Keep the faith - Bon Jovi
Keep your head up - Ben Howard
Lay all your love on me – ABBA
Leef - André Hazes Jr.
Let it be - The Beatles
Life's what you make it - Talk Talk
Love is all - Roger Glover & Guests
Mag ik dan bij jou - Claudia de Breij
Make you feel my love – Adele
Omarm - BLØF
One step beyond – Madness

Patience - Guns N' Roses
Roller coaster - Danny Vera
Sowing the seeds of love - Tears For Fears
Stil in mij - Van Dik Hout
The air that I breathe - The Hollies
The sound of silence - Simon & Garfunkel
Treur niet (ode aan het leven) - Diggy Dex ft. JW Roy
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Ramses Shaffy

(Eigen keuze uit de Top 2000, die met het thema
‘Houd moed, heb lief’ te maken heeft)

(Eigen keuze uit het Liedboek, die met het thema
‘Houd moed, heb lief’ te maken heeft)
Toelichting bij een van uw keuzes

