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Elpidius van Melitene, 
ofwel de heilige Expeditus
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(derde/vierde eeuw na Chr.), 

De legende verhaalt dat Expeditus zich bekeerde tot het christendom 
nadat hij diep geraakt was door de houding van de christenen bij het 
tegemoet gaan van hun dood. Op het moment van zijn bekering 
verscheen hem het kwaad in de vorm van een raaf die hem 
toeschreeuwde ‘cras…! cras…!’, het Latijnse woord voor ‘morgen’. De 
poging van de raaf om Expeditus tot uitstel van zijn bekering te 
verleiden, beantwoordde hij door de vogel te vertrappen, waarbij hij 
uitriep: ‘Vandaag! Geen sprake van uitstel!’ 

De naam Expeditus geeft aan waar deze heilige martelaar voor staat: 
direct hulp bieden op een slagvaardige manier. ‘Stel niet uit tot morgen, 
wat je vandaag nog kunt verzorgen’. De heilige Expeditus wordt dan 
ook aangeroepen bij dringende aangelegenheden en in noodsituaties.

Doorgaans wordt hij afgebeeld als Romeins legioensoldaat, met in de 
ene hand de martelaarspalm en in de andere hand een kruis met 
daarop het Latijnse woord ‘hodie’, ‘heden’. Met de rechtervoet trapt hij 
op een raaf, het zinnebeeld van gemakzucht en uitstel.



Agenda 
klankbordgroep 
ronde 3

 Opening/inleiding

 Werkgroepen en klankbordgroepen

 De inrichting van de test

 De testervaringen

 Fouten

 Wensen

 Vragen c.q. opleidingspunten

 Hoe nu verder

 Rondvraag en afsluiting
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Werkgroepen en Klankbordgroepen

Inrichting door 
werkgroep

Beoordeling door 
klankboedgroep

Beoordeling 
wensen door 
werkgroep

“Definitieve” 
inrichting

11/21/2017IPAL

4



Inrichting van de test

 Bewust zonder veel instructie op weg, op 
zoek naar:

 Fouten

 Wensen

 Vragen

 Opleidingspunten
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Hoe nu verder

 Voor de komende periode blijft testomgeving open staan.

 Tot 1 december 2017 kunnen nog punten worden aangeleverd die 
worden meegenomen in de vijfde iteratie met de werkgroepen op 6 
december aanstaande.

 Over de precieze introductie van de nieuwe automatisering wordt u in de 
komende periode geïnformeerd middels nieuwsbrieven aan het bestuur 
alsmede via berichtgeving op www.nieuwe-automatisering.nl.
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Rondvraag en afsluiting
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