Van: M1
Verzonden: vrijdag 4 maart 2016 12:01
Aan: KR-P2; KR-S2.1
CC: KR19
Onderwerp: RE: Gesprek met KR-P1 over "Besluit over vervolg conflictsituaties."
Brs.,
Dank je voor informeren KR-P2 en dank voor jullie inspanningen van (ook) gisteren.
Ik vind het verdrietig om te moeten constateren dat de weg naar verzoening dan hier al onhaalbaar is
gebleken.
Laten we (ook) KR-P1 en G9 opdragen in ons gebed.
Goede/mooie dienst gewenst voor straks.
Hartelijke groet,
M1

Van: KR-P2
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 23:56
Aan: M1; KR-S2.1
CC: KR19
Onderwerp: FW: Gesprek met KR-P1 over "Besluit over vervolg conflictsituaties."
M1 en KR-S2.1,
Hierbij nog van mij een korte aanvulling n.a.v. de mail van KR19 hieronder. Overigens moesten KR19
en ik veel moeite doen om met KR-P1 een afspraak voor een gesprek te maken.
Het gesprek 2/3 met KR-P1/G9 was intens, met vooral van onze kant een toelichting op het KRbesluit 15/2 en op de recentere aanloop daar naar toe. Ook deden we een dringend beroep op KRP1. KR-P1/G9 gaven vooral een toelichting op de gang van zaken vanuit een verder verleden (hun
ervaringen en opstelling, anders dan gaandeweg vanuit de KR) en waren in het verlengde daarvan
kritisch over het KR-besluit.
Wat betreft mediation wijst KR-P1 verwijten naar hem in feite toe af, meent dat de KR naar de
betreffende gemeenteleden (ook terugkijkend) anders moet handelen, en kan het m.n. ook niet
meer opbrengen (mentaal/fysiek).
Het “voorstel” had hij verkeerd begrepen. Hij dacht dat dit over het KR-besluit als zodanig ging
(vandaar zijn niet adequate reactie aan KR-S2.1).
Met KR-S2.1 sprak ik heden telefonisch af dat we de voortgang bespreken in het moderamen 10/3 (in
kleinere kring).
Daarbij betrekken we de instemmende gesprekken 21/2 en 23/2 van ons met G5 respect. G1 (plus
partners) en het feit dat, afgezien van KR-P1, niemand vanuit de KR binnen de gestelde termijn heeft
gereageerd op het “voorstel” (dus instemt ).
Gr. KR-P2
Nb. ik mail dit over een paar dagen ter informatie ook aan M3.

