
 

Verklaring voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 

 

In 2007 heeft het bestuur van de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) in Nederland besloten om 

over te gaan tot de bouw van een senioren-woonvoorziening in Arnhem. Aanleiding was mede 

dat de gemeente Arnhem een grondaanvraag voor de nieuwbouw van een kerk honoreerde 

met een grondstuk onder de voorwaarde dat er een gecombineerde kerk- en woonvoorziening 

zou worden gerealiseerd. Deze woonvoorziening zou als inkomstenbron dienen om in de 

toekomst het onderhoud van de kerkgebouwen te kunnen bekostigen.  

Sinds 2003 was de heer Rohn als zelfstandig adviseur werkzaam op de bouwafdeling van de 

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. In mei 2008 trad hij in vaste dienst om met name de 

bouw van het kerk- en woonproject in Arnhem te begeleiden.  

 

Samenwerking op kerkelijk terrein is alleen mogelijk in wederzijds vertrouwen. De werkwijze 

van de heer Rohn was niet open en transparant, waardoor het vertrouwen van de kerk in de 

samenwerking met hem afnam. Hij probeerde zich in zijn werk aan controle door de 

kerkleiding te ontrekken. 

 

De relatie tussen de heer Rohn en de kerkleiding verslechterde in de eerste helft van 2009 

steeds meer, hetgeen in juni 2009 tot een breuk in de samenwerking leidde. In september 

2009 werd de heer Rohn door de kerk ontslagen. Voorafgaande pogingen het conflict in der 

minne op te lossen, hadden geen succes. Door de heer Rohn is vervolgens een gerechtelijke 

procedure aangespannen omdat volgens hem het aan hem verleende ontslag niet rechtmatig 

zou zijn. Verder heeft de heer Rohn een eis tot schadevergoeding ingediend voor de 

vermeende schade die hij en zijn vennootschappen zouden hebben geleden. Een definitieve 

uitspraak hieromtrent dient nog door de Rechtbank te worden gedaan. Inmiddels is op 1 

september 2010 in een door de heer Rohn aanhangig gemaakt kort geding door de 

Voorzieningenrechter als zijn voorlopig oordeel kenbaar gemaakt dat de ontslagbesluiten d.d. 

17 september 2009 rechtsgeldig tot stand zijn gekomen.  

 

De omstandigheden die tot het ontslag van de heer Rohn hebben geleid, waren voor de 

kerkleiding aanleiding om aan “Grant Thornton Forensic Investigation Services” te Rotterdam 

de opdracht te geven om onderzoek te doen naar het handelen van de heer Rohn in relatie tot 

zijn taken en afspraken met de NAK. Op basis van de in dat onderzoek aan het licht gekomen 

feiten die het bestuur van de NAK niet of slechts gedeeltelijk bekend waren, heeft het bestuur 

strafaangifte gedaan tegen de heer Rohn.  

 

Later dit jaar zullen de procedures inhoudelijk worden voortgezet.  

 

De kerkleiding 

 


