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HELEMAAL GOUWD 
Helemaal Gouwd is een gezellige groep met vooral jonge ouders en hun kinderen. 

We praten over ons leven en ons geloof, hebben lol met elkaar, steunen elkaar en 

gaan in gesprek over de Bijbel. Een kerk, maar anders dan je gewend bent. 
 

Tijdens onze gesprekken komen allerlei vragen langs: Hoe vind je rust 

voor je geloof als je druk bent? Hoe voed je je kinderen op? Hoe ga je 

om met twijfels? Hoe kun je iets voor anderen betekenen vanuit Jezus’ 

liefde? Hoe kijk je naar jezelf? En wat is echt belangrijk in het leven? 
 

Je kunt je afvragen: heeft het christelijk geloof wat te bieden bij dit 

soort vragen? Wij denken van wel. En we zijn niet de enigen, 

want wereldwijd zijn er miljarden mensen die stilstaan bij 

wat Jezus zei. Wij doen dat ook. In het Westland van nu. 

Samen met de kinderen in de groep. 

Samen ontdekken 
Samen ontdekken we wie Jezus is en hoe we steeds 

meer op hem kunnen gaan lijken. Wil je meemaken hoe 

we dat doen? Kom gerust eens kijken, je bent welkom! 

  

 

  

kennismaken met 
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Wat gebeurt er bij Helemaal Gouwd? 
We zien Helemaal Gouwd als onze kerk. Toch is het geen kerk zoals je 

die misschien gewend bent: er is geen orgel, geen pastoor of dominee 

in toga en geen gebouw met een toren. Kerk dus, maar dan anders. 

Voor de kinderen is veel aandacht: we knutselen, ravotten, vertellen 

Bijbelverhalen, zingen samen en er is tijd om te spelen. 
 

Vaak gaan we op een informele manier in gesprek over 

ons leven en ons geloof. We dagen elkaar uit om niet 

zomaar te doen wat reclames ons vertellen, of om zomaar 

te doen wat ‘normaal’ is in onze vriendengroepen. Want 

we willen ons laten vormen door de liefde en wijsheid 

van Jezus. We organiseren drie vaste activiteiten: 
 

Viering 

De eerste en derde zondag van de maand is er van 9:45 tot 12:30 uur een viering 

en ontmoeting. In Naaldwijk, in de Hof van Heden. We beginnen met koffie en 

zingen samen. Daarna is er voor de kinderen een programma, en de volwassenen 

gaan in gesprek rond de Bijbel. We sluiten af door gezellig samen te lunchen. 
 

Koffietijd 

Om tijd te hebben voor goede gesprekken, is er op de tweede en vierde zondag 

‘Koffietijd’. Dat is van 9:45 tot 11:30 uur in ’s-Gravenzande, in het Hof van 

Staalduinen. We beginnen (uiteraard) met een bak verse koffie. De ene helft van 

de mensen begeleidt daarna de kinderen en de andere helft gaat in gesprek. 
 

Kliederkerk 

Ongeveer vijf keer per jaar op zondag is er 

de Kliederkerk. Die is van 10:30 tot 12:30 

uur in de Hof van Heden in Naaldwijk. Het 

begint met een uur knutselen en spelen 

rond een Bijbelverhaal. Daarna is er een 

korte viering. En we lunchen samen. 

Deel van het Westland-netwerk 
Helemaal Gouwd is onderdeel van het Westland-netwerk. Dat netwerk 

bestaat uit méér groepen. Regelmatig doen we dingen samen. Zo zijn 

bij de vieringen mensen uit de andere groepen welkom. En jaarlijks 

gaan we samen een weekend weg. Ook is er soms een grotere viering, 

zoals met Kerst, of een gezellige barbecue als seizoensafsluiting.   
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Wat vinden we belangrijk? 
We hebben ontdekt dat drie dingen voor ons belangrijk zijn: 
 

Als familie: we leven niet langs elkaar heen 

We maken ruimte voor gezelligheid en goede gesprekken, het hele leven kan 

aan bod komen. We leven met elkaar mee als familie en steunen elkaar. 
 

Echtheid: we spelen geen mooi weer 

We willen eerlijk zijn over wat er bij ons leeft. Alleen dan heb je echt wat aan 

elkaar. Daarom is er ruimte voor geloof en geluk, en voor twijfel en verdriet. 
 

Kindgericht: de kinderen zijn geen bijzaak 

We willen dat onze kinderen zich gezien voelen en dat zij ook leren van Jezus. 

Op die manier kunnen ook de kinderen ontdekken hoe geloven werkt.  
 

Waar ontmoeten we elkaar? 
Er zijn twee locaties waar Helemaal Gouwd 

regelmatig bij elkaar komt. De eerste locatie is 

wijkcentrum ‘Hof van Heden’ in de buurt van 

het centrum van Naaldwijk aan de Dijkweg 20. 

Hier zijn de vieringen en de Kliederkerk. 
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De tweede locatie is de woongroep ‘Hof van 

Staalduinen’ in het centrum van ’s-Gravenzande 

aan de Hoflaan 31. Daar wonen twee gezinnen en 

er is ook plek voor een jongere die een tijdje een 

stabiel thuis nodig heeft. Als er ‘Koffietijd’ is, dan 

komen we hier bij elkaar. 

Kennismaken? 
We vinden het leuk als meer mensen aanhaken bij 

onze groep, structureel of nu en dan. Wil je kennismaken? 

Kom gerust een keer langs. Als je meer wilt weten, kun je ook  

een bak koffie met Timo en Lianne van Staalduinen drinken, 

zij geven samen leiding aan Helemaal Gouwd. 

Je bent van harte welkom!  

  

Je kunt appen of bellen met Lianne via 

06 4755 1344 of Timo via 06 5144 8421. 

Mailen kan ook, stuur je bericht dan 

naar gouwd@westland-netwerk.nl. 

 

 

 

 

www.westland-netwerk.nl 
 

HOE IS HELEMAAL GOUWD ONTSTAAN? 

Het Westland-netwerk is een eigentijdse vorm van kerkzijn die 

rond 2008 van start ging. Het netwerk bestaat uit verschillende 

groepen en richt zich op jonge mensen die niet bekend zijn met het 

christelijk geloof of zich niet thuis voelen in een ‘gewone’ kerk. 

 

Rond 2014 waren er in het Westland-netwerk twee groepen waar 

veel kinderen geboren werden. Vanwege die kinderen was er echt 

een andere organisatie nodig, bijvoorbeeld voor een goed kinder-

programma. Allebei die groepen heetten ‘Gouwd’, want het is op 

z’n Westlands bèst gouwd wat Jezus in je leven doet. Door het 

samengaan van die twee groepen is ‘Helemaal Gouwd’ ontstaan. 
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