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De Kruiskerk verandert dit jaar in een TOP2000Thuiscafé
Een bomvolle kerk vol mensen die meezingen met bekende liederen uit de TOP2000 en 
genieten van een festivalsfeer in de kerk. Dat was de laatste jaren het recept van de 
TOP2000kerkdiensten in Woerden. Maar dit jaar is alles anders. 
Omdat er nu gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, komt ons programma dit jaar 
naar u toe. Hoe? Door de unieke samenwerking met RPL TV zijn we op uw eigen televisie te
ontvangen (o.a. Ziggo 42, KPN 1456) of online te zien op www.rplwoerden.nl. 

Ons Top2000Thuiscafé zal op 3 avonden haar deuren openen. Op maandag 28, dinsdag 29 
en woensdag 30 december van 20.00-21.30 uur zenden we vanuit de Kruiskerk een 
Top2000thuiscafé uit: Café Geloof, Hoop & Liefde. Elke avond is anders, dus kijk ze gerust 
alle drie. Blijf dus 28, 29 en 30 december ’s avonds thuis, maak het gezellig en laat u 
verrassen door geweldige livemuziek van Woerdense muzikanten, een POPpubquiz, onze 
eigen ‘Leo Blokhuis’, verhalen rond popmuziek en geloof, en (on)bekende Woerdenaren die 
over hun liefde voor en inspiratie door muziek vertellen. Presentatie van deze avonden is in 
handen van o.a. dominee Joost Schelling. Het Top2000thuiscafé van Woerden: daar blijf je 
voor thuis!!

Alles samengevat op een rij:
Datum en tijd: maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december van 20.00-21.30 uur 
Locatie: Thuis. Uitzending gemaakt vanuit de Kruiskerk, Mesdagplein 4 te Woerden.
Frequenties RPL TV: zie onder
Thema: ‘Café Geloof, Hoop & Liefde’
Meer info: www.top2000kerkdienst.nl/woerden

Noot voor de redactie
Meer informatie of verzoeken voor een interview met de organisatie: 
Ds. Joost Schelling, dsjoostschelling@pknwoerden.nl of 06-31941961, 
www.top2000kerkdienst.nl/woerden

Kanaaltoewijzing RPL TV  

Ziggo: kanaal 42

KPN, XS4ALL, Telfort - met witte afstandbediening: kanaal 1456

Fiber, Telfort - met zwarte afstandbediening: kanaal 2167

T-Mobile: kanaal 834
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