
Kruimelkerk online 
Zondag 21 juni 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers 
 
Wat fijn dat jullie mee gaan kijken naar de Kruimelkerk online. 
Dit is een begeleidende brief voor ouders/verzorgers zodat ze jullie jongens en meisjes tijdens de 
Kruimelkerk kunnen meehelpen wat jullie precies moeten doen. 
 
* Misschien heb je wel vooraf de Ark van Noach nagebouwd en daarvan een foto gemaakt en 
verstuurd naar kruimelkerk@pknhardinxveld.nl Hier komen we in de dienst op terug en misschien 
zie je jouw ark wel terug in de dienst! 
 
* Bij het liedje zingen van de boot mogen jullie je gevouwen bootjes in teiltje met water proberen te 
laten drijven, net zoals de Ark van Noach deed. 
 
*Bij het liedje van de dieren is het leuk als je eigen dieren (knuffels of figuren) bij je boot van Lego, 
Duplo of waar je hem ook mee gemaakt hebt, neerzet. 
 
* Bij het liedje van het regent, het regent de kinderen een beetje natspetteren met water uit de teil 
of met een plantenspuit zodat kinderen een beetje voelen wat de regen is. 
 
* Bij het liedje duifje, duifje, mag je de kleurplaat van de duif mooi inkleuren. 
 
* Je bellenblaas aan het einde gebruiken om de mooie kleuren van de regenboog te zien in de bellen 
die je blaast. 
 
NB. We vinden het leuk om een foto te krijgen als je aan het kijken bent naar de Kruimelkerk. 
Misschien willen papa en mama wel een foto sturen naar het volgende mailadres: 
kruimelkerk@pknhardinxveld.nl 
 
Veel plezier met kijken naar de Kruimelkerk!  
 
Dominee Beer 
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Liturgie Kruimelkerk online, zondag 21 juni. 
Verhaal: De Ark van Noach 
 
Verteller: Letta Smit 
Muzikale ondersteuning: Carola Loeve 
 

 

Welkom 
 
Liedje zingen: Hallo hallo 
 
Hallo, Hallo, Hallo welkom bij de Kruimelkerk. 
Hallo, Hallo, wie ben jij? 
 
 
 
 
 

Deel 1 - De ark van Noach 
 
 
 

 
Liedje zingen: De boot     (gevouwen bootje in de teil met water) 

Noach ging een bootje bouwen, melodie: Berend Botje ging uit varen 
 
Noach ging een bootje bouwen 
voor zijn zonen met hun vrouwen 
alle dieren mochten mee 
 
in het bootje over zee!  
1,2,3,4,5,6,7 
waar zijn alle dieren gebleven 
hij keek eens hier, hij keek eens daar: 
zoveel dieren bij elkaar! 
 
 
 
 

Foto’s De ark van Noach 
We gaan kijken naar een mooie Ark die jullie hebben gemaakt. Misschien zien jullie die van jezelf wel 
terug op de foto. 
 
 



 

 
Liedje zingen: Dieren    (dieren twee aan twee bij je Ark neerzetten) 

Eén, twee drie vier, melodie: 1,2,3,4, hoedje van papier 
 
Eén, twee, drie, vier,  
hier een dier, daar een dier,  
één, twee, drie, vier 
breng ze maar snel hier! 
 
 
 

Deel 2 – De ark van Noach 
 
 

 
Liedje zingen: Het regent, het regent   (kinderen beetje nat maken) 

Het regent, het regent, melodie: het regent, het regent, de pannetjes worden nat 
 
Het regent, het regent, de aarde die wordt nat!  
En Noach vraagt aan boord te gaan 
aan e-elk dier dat mee wil gaan. 
Het regent, het regent, de aarde die wordt nat! 
 

 
Deel 3 – De ark van Noach 
 

 
Liedje zingen: duifje 
Duifje, duifje ga eens vliegen, melodie: visje visje in het water 

 
Duifje duifje ga eens vliegen 
Duifje duifje in de lucht  
Duifje duifje ga eens vliegen  
Duifje duifje en kom terug 
 
 

 
Deel 4 – De ark van Noach   (Noach is blij, het is feest. Bellen blazen)

   
 
 
Afsluiting 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


