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WELKOMRELIGIE

DE
KANDELAAR

IS VOOR
IEDEREEN

Beheerder Emmanuel Koney benadrukt dat De Kandelaar een sociaal-cultureel 

gebouw is, voor iedereen, ook voor zakenmensen die willen brainstormen. Sinds de 

opening van het gebouw in 2007 staat de in Ghana geboren dominee hier aan het 

roer. Naast zijn functie van beheerder leidt hij de Pinkster Wederopstandingskerk 

en is hij voorzitter van de Raad van Kerken van deze gemeente. Maar eigenlijk is hij 

gewoon van het ‘Ministry of Love’, zoals hij zegt.  

Dominee Koney is net terug uit Afrika, waar hij gepreekt heeft. Daarom is het 

op deze vrijdag rustig in De Kandelaar. Normaal zijn er diensten en houdt hij 

de hele dag spreekuur. ‘Ik hou van mensen helpen’, zegt hij. Veel gelovigen 

vragen zijn advies bij een breed scala aan problemen. Vier keer per jaar is 

hier op zijn initiatief de Dialoog tussen de Afrikaanse gemeenschap en de 

Amsterdamse politie. Illegalen, politie, IND, politici en juristen komen bij elkaar 

om problemen en oplossingen te bespreken. 

Ook de volwassen dochters van 

Koney zijn kind aan huis in De Kandelaar. ‘Ze zijn goed 

opgeleid en mogen iets voor de gemeenschap terug 

doen. Op zaterdag helpen ze gratis tientallen leerlingen 

met hun huiswerk hier.’ Drie jaar geleden overleed 

onverwacht hun moeder, de vrouw van Koney. In zijn 

kantoor laat hij foto’s van zijn gezin zien. 

‘Ik ben echt trots op dit gebouw’, zegt Koney een 

paar keer. Hij is er dan ook medeverantwoordelijk voor 

geweest dat woningcorporatie Rochdale De Kandelaar 

heeft gebouwd en deels gefinancierd. De behoefte aan 

kerkruimte was groot omdat door de ingrijpende vernieuwing 

van de Bijlmer steeds meer flats en parkeergarages, waar 

kerkdiensten werden gehouden, werden gesloopt. Van 

de tachtig kerken die Zuidoost rijk is, raakten er zo’n 45 

‘dakloos’. 

Koney vindt het heel belangrijk dat zijn kerk niet gezien 

wordt als ‘zwart’ of Ghanees. Daarom is iedereen 

welkom. De suggestie voor een Open Dag wordt 

meteen enthousiast onthaald. ‘Wat een goed idee! 

Welke dag zullen we nemen?’ Binnen een 

minuut is het rond: op zaterdag 30 augustus 

is er een Open Dag in De Kandelaar!

De Kandelaar, tegenover SouthEast (voorheen het CEC) is een multifunctioneel 

verenigingsgebouw dat onderdak biedt aan vijftien kerkgenootschappen. Er zijn vijf 

kerkzalen, waar plaats is voor 900 gelovigen. In de centrale ontmoetingshal is een 

doopvont, op straatniveau zit kinderdagverblijf Joesboef, boven zijn kantoorruimten. 

Bidden, feesten en vergaderen, het kan er allemaal. 

>>‘Ik BEN echt 
TROTS op dit 

GEBOUW’


