Heb jij een lied dat je in
je hart raakt of speciale
herinneringen oproept?

vertel het ons uiterlijk 22
november via deze stemlijst
en wordt jouw lied gedraaid!

27
DECEMBER 2020
Stap 1: kruis uw favoriet (max. 3) in de lijst aan
Stap 2: zit uw favoriet er niet tussen, vermeld deze dan bij "uw favoriet is"
Stap 3 (optioneel): vertel ons waarom dit lied uw favoriet is
Stap 4: doe uw stemlijst in de postbus van de kerk (Hoofdstraat 9)
of stem digitaal via top2000@pgborger.nl

Als je overmorgen oud bent
Avond
Bridge over troubled water
Broken wings
Chasing cars
De boer dat is de keerl
Don't give up
Don't give up the fight
Dust in the wind
Everybody hurts
Follow the Sun
Geloven in het leven
Happy newyear
Have it all
Het Dorp
Hier kom ik weg
I still haven't found
In the lap of the gods
Is dit alles
It's a beautiful day
Just breathe
Kijk omhoog
Knock on heavens door
Lean on me
Let it be
Love of my love

-

Jules de Corte
Boudewijn de Groot
Simon & Garfunkel
Mister mister
Snowpatrol
Normaal
Peter Gabriël
Racoon
Kansas
REM
Xavier Rudd
3Js
ABBA
Jason Mraz
Wim Sonneveld
Daniël Lohuus
U2
Queen
Doe maar
Michael Bublé
Pearl Jam
Nick en Simon
Guns an roses
Bill Withers
de Beatles
Queen

Magnificent
Mijn gebed
Piano man
Pride
Reality

-

Respect Yourself
Roller Coaster
Sign of the time
Sitting on the dock of the bay
Stand by me
Viva la vida
Wake me up
With a little help of my friends
Won't give up
You never walk one

-

Zij gelooft in mij

-

U2
DC Lewis
Billy Joël
U2
Lost frequenties
and Janieck Devy
Guy Sebastian
Danny Vera
Prince
Otis Redding
Ben E. King
Coldplay
Avici
Joe Cocker
Jason Mraz
live Liverpool
version
André Hazes
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https://open.spotify.com/playlist/1qDpiZxyOCVhENjOAfyElF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAznwyfFkAkrW03CmIxuexoxR2BS89cH

Playlist TOP2000 Radio 2:
https://www.nporadio2.nl/top2000

