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Dichterbij jongeren in Delft 

Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Gedreven door 

Gods liefde zoeken we daarom jongeren op. We helpen hen groeien, bieden 

perspectief en werken met hen aan een volwaardige plek in de samenleving.  

 

 

     

 

 15 JAAR THE MALL 
 

 

Ter ere van ons 15 jarig jubileum ziet u hierboven de header van de allereerste 

nieuwsbrief van The Mall. In deze eerste nieuwsbrief stond de volgende droom: 

 

“ Een gebouw van waaruit jongerenwerk gedaan wordt voor en door jongeren 

uit Delft in alle situaties. Kerken en interkerkelijke organisaties bundelen hun 

kennis om iongeren te bereiken met het evangelie. Jongeren lopen in en uit en 

enthousiasmeren elkaar om aan de slag te gaan. Actief met je geloof bezig zijn 

https://mailchi.mp/youthforchristdelft/nieuwsbrief-maart2021-15754852?e=f14e68ce29


 

of meer willen weten van wat die ander bezielt. Dat is wat we graag willen in 

Delft.”  

Nu, na zoveel jaar, leven we deze droom. We zijn een plek waar we, samen 

met kerken en andere partners, jongeren bereiken met het evangelie. We zijn 

een plek waar we praten over wat ons bezielt, wat de jongeren bezielt. 

We zijn een plek waar jongeren zich thuis voelen, veilig voelen. 

 

Één van de jongeren beschreef The Mall als volgt: 

 

“Maar hier was het altijd hetzelfde, 

Hier was het warm, 

Hier was er onvoorwaardelijkheid, 

Veiligheid, liefde. 

Hier waren er geen problemen. 

Hier was ik een jongen met mogelijkheden. 

Dit was ons veilige huis op straat. 

Hier was ik even niet die jongen van de straat.” 

Deze jongen kwam vanaf het eerste begin langs bij The Mall. Ondertussen zien 

wij hem nog regelmatig en zien we zijn kinderen bijna wekelijks bij onze 

activiteiten. 

We mogen de plek in hun leven zijn waar ze leren over wie God is, in woorden 

en daden. Waar ze met hun vragen over het leven terecht kunnen, waar ze 

gewoon even kunnen zijn. 

 

We zijn dankbaar dat we al 15 jaar die plek mogen zijn voor vele jongeren. Een 

plek waar jongeren God kunnen ontmoeten. 

Onze oud-teamleider beschreef dit mooi: 

 

Ik geloof dat God in elke relatie zit. Ik geloof dat elk kind, elke jongere, elke 

persoon waar we in de afgelopen 15 jaar een relatie mee hebben opgebouwd, 

is ‘aangestoken’ en als het ware een vlammetje met zich meedraagt. 

 



 

  

 

 

  

EEN VUURTOREN VAN HOOP 

Het idee om The Mall te starten was dat we als kerk, als lichaam van Christus in 

Delft, heel veel deden voor jongeren in de kerk. Maar we waren totaal niet zichtbaar 

voor jongeren buiten de kerk. Dus we zijn naar verschillende kerken gegaan en daar 

hebben we gevraagd wat ze er van dachten als we ons gingen inzetten voor de 

jongeren die normaal gesproken nooit de kerk in zouden stappen. En zelfs 

misschien wel jongeren waar niet zoveel aandacht voor is, die geen kans hebben om 

Jezus te zien. Ik denk dat het Delft siert dat zoveel kerken daaraan mee hebben 

gedaan, en volgens mij nog steeds doen. Ik denk dat er door die jaren heen, de 

afgelopen 15 jaar, honderden jongeren in The Mall hebben mogen proeven van de 

liefde van God. Ik denk dat sommige jongeren daar God aan hebben gekoppeld 



 

omdat we het daarover hebben in The Mall. En dat anderen daar nooit God of Jezus 

aan zullen hangen. Toch geloof ik van harte dat ze daar iets geproefd hebben wat ze 

nergens anders proeven: Een plek die veilig is, een plek waar ze gezien worden, 

gehoord en aangeraakt. Ik weet zeker dat omdat we dit altijd biddend hebben 

gedaan, en dat nog steeds zo is, dat we het in volle vertrouwen aan de Heilige Geest 

over kunnen laten om daarin door te werken. Het is de visie vanaf het eerste 

moment dat iedereen een kans moet hebben om Jezus te ervaren. The Mall is een 

vuurtoren van hoop midden in Delft die dat dag in dag uit, nu al voor 15 jaar, doet. 

 

- Ewout van Oosten 

Één van de oprichters van The Mall Delft. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Dankgebed 

  

We zijn God ontzettend dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan en gegeven 

voor het werk van The Mall heen. Al 15 jaar lang. 

 

Dankt u met ons mee voor alle levens die zijn aangeraakt!? 

 

 

 

 

  

  

 

Even voorstellen: Dianne  

 

 

 



 

 

The Mall en ik hebben een lange historie, die begon in 2006 in Delft. Waarvan 

ik op de middelbare school zei dat ik nooit ging doen, deed ik toch: werken met 

jongeren! En ik vond het ook nog leuk, niet altijd makkelijk, met vallen en 

opstaan, maar ik genoot van jongeren die tot rust kwamen, groeiden, 

nieuwsgierig waren en zichzelf konden zijn. Het begon als vrijwilliger na een 

klein jaar werken in een township in Zuid-Afrika, al snel ging ik ook werken voor 

Youth for Christ in onder andere Rotterdam en nu in 2022 ben ik weer 

betrokken bij The Mall Delft, nu als bestuurslid. Ik heb de afgelopen 15 jaar veel 

verschillende The Malls in Nederland van binnen gezien, allemaal toffe plekken 

waar ruimte is voor jongeren en oprechte liefde en aandacht om jongeren 

kansen te geven in het leven! Toch blijft The Mall Delft een speciale plek in mijn 

hart hebben. Het staat voor de vele verhalen van jongeren, met een lach en 

een traan, voor het samen sporten, aan de bar hangen, gesprekken over 

(gebrek aan) schoolmotivatie, gamen (en nooit winnen), vele CV's maken etc. 

Het staat ook voor betrokken jongerenwerkers en vrijwilligers die een stukje 

liefde willen uitdelen, Jezus liefde. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb 

gekregen in mijn leven en dat gun ik iedereen. De kansen die je krijgt hangen 

niet alleen van jezelf af, maar ook van je omgeving en soms gewoon geluk of 

pech. Maar iedereen kan bijdragen aan het geluk(sgevoel), de kansen van een 

ander in het leven. En dat heb ik willen doen, dat is niet iets groots, maar zit 

vaak in dingen als aandacht, inspiratie of een gebed. 

 

Terugkijkend vraag ik mij af waarom ik op de middelbare school mij 

voornam nooit met jongeren te gaan werken. Ik denk dat ik het spannend vond, 

onvoorspelbaar en moeilijk omdat ik niet overal een antwoord op heb. Kortom 

ik zag vooral de drempels. En juist dat is wat mij de afgelopen jaren zo 

getrokken heeft in het werken met jongeren, juist dat het soms spannend is en 

niet makkelijk, en het samen zoeken zonder overal een antwoord op te hebben. 

Mensen tot bloei laten komen en zien  

 

 



 

 

JUBILEUMFEESTJE 

 

Vrijdagavond 17 juni willen we met elkaar proosten op deze 15 jaar! Deze 15 jaar is 

alleen mogelijk geweest door alle mensen die hebben meegewerkt, meegebeden, 

meegegeven en meegeleefd. Daarom willen we het samen met jullie als onderdeel 

van The Mall vieren. Je bent welkom van 19:30-21:30. Opgeven kan door te 

reageren op deze mail met: Ik ben erbij! 

 

 

 

 

 

 

The Mall Delft is voor een groot deel afhankelijk van giften.  

 

 

Doneer nu  
 

 

 

Of maak je gift zelf over naar 

IBAN NL69 RABO 0346 3251 88 

t.n.v. Stichting Youth for Christ Delft 

o.v.v. Gift Delft 
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