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Het begin van een nieuw tijdperk in Panichiyadi 

De devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren 

Bisdom Batticaloa 

Sri Lanka 

 

Internationale Gebedsdag  

De Vrouwe van alle Volkeren 

Amsterdam 

Nederland 

19 mei 2013 

Rev.Fr.A.A.Navaretnam 

Docent aan de  

Eastern University, Sri Lanka 

Inwijding en opening van de nieuwe kerk 

van de Vrouwe van alle Volkeren 

Dank aan de Heer voor zijn wonderbare daden 

Sri Lanka 
 Is een klein eiland in de Indische Oceaan 

 Heeft ruim 20 miljoen inwoners 

 Godsdiensten: boeddhisme, hindoeïsme, islam en christendom 

 Bevolkingsgroepen: Singalezen, Tamils, moslims, Burghers en 

Maleiers  

 Talen: Singalees, Tamil, Engels en Nederlands Portugees 

Christendom sinds de komst van de 

Portugezen in1505, 

later de Nederlanders in 1658,  

gevolgd door de Britten in 1796 

 Meerderheid van de christenen is katholiek 

 Devotie tot Maria bijzonder populair onder de 

katholieken van Sri Lanka 

Christendom uit de Portugese tijd… 

 Belangrijke katholieke pelgrimscentra zijn 

toegewijd aan Maria, namelijk: 

◦ O.L. Vrouw van Madhu – Bisdom Mannar – 

Belangrijkste feestdag 15 augustus 

Christendom uit de Portugese tijd… 

 O.L. Vrouw van Lanka – Aartsbisdom Colombo – 
Belangrijkste feestdag 30 augustus 
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Christendom uit de Portugese tijd… 

 O.L. Vrouw van Matara – Bisdom Galle – 
Belangrijkste feestdag 8 september 

Christendom uit de Portugese tijd… 

 De meeste kapellen in ons bisdom zijn ook aan 
Maria toegewijd.  

 

O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand in Ayithiyamalai 

O.L. Vrouw van de Rozenkrans in 

Periya Pullumalai 

Het bisdom Batticaloa 

 Dit was het 

oorspronkelijke bisdom 

Trincomalee-  

Batticaloa, gesticht op  

25 augustus 1893 

 Later is dit gesplitst in 

Trincomalee en 

Batticaloa  

 Batticaloa werd een 

zelfstandig bisdom op  

3 juli 2012 

Het bisdom Batticaloa… 
 De hulpbisschop van het oorspronkelijke bisdom 

werd bisschop van het nieuwe bisdom 

 Mgr. dr. Joseph Ponniah 

Het bisdom Batticaloa  

 Aan de oostkust van Sri Lanka 

 De christenen zijn Tamils, Singalezen en een flink 
aantal Portugees-Nederlandse Burghers 

 De meerderheid van de Burghers in Sri Lanka woont 
in Batticaloa 

 Ze spreken thuis nog hun eigen taal en hebben nog 
eigen gebruiken, vooral bij huwelijken 

Ons nederige begin… 

Hoe dit plaatvond… 
 Parochie in Dutch Bar  

 Een parochie gewijd aan de H. Ignatius van 

Loyola 

 De patroon van het toenmalige bisdom 

Trincomalee – Batticaloa 

 Tot 26 december 2004 
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26 december 2004   De verwoestingen als gevolg van de 

beruchte tsunami 

Gevolgen:  

 Verwoestingen 

 Dodelijke slachtoffers 

 Verlies van bezit 

 Vluchteling geworden 

 

Het leven wordt moeilijker in  

 Vluchtelingenkampen 

04.09.2006 

Tijdelijke onderkomens 

Kerk gewijd aan O.L. Vrouw 

Koningin van de Vrede 

Het leven bloeit 

weer op… 
 

 Nieuwe huizenprojecten 
 Infrastructuur 
 Andere faciliteiten 
 
Geluk bij een ongeluk 

 

Behoefte aan een nieuwe kerk en aan 

een nieuwe parochiemissie… 

 De toenmalige bisschop van het bisdom Trincomalee- 
Batticaloa, Mgr. dr. Joseph Kingsley Swampillai, 

 gaf een nieuwe naam aan de parochiekerk: 

 ‘De Vrouwe van alle Volkeren’ 

 (Als eerste kerk in heel Sri Lanka) 

 Nieuwe provisorische parochiekerk werd ingewijd op 14 
februari 2007 

Behoefte aan een nieuwe kerk en aan 

een nieuwe parochiemissie… 
 Alles was nieuw: 

 Nieuwe kerk 

 Nieuwe titel van Maria 

 Nieuwe plek & parochie 

 Nieuw begin parochieleven 

Parochieactiviteiten 

    Een volledig ontwikkelde parochie met alle 

organisaties die daarbij horen 

 Parochieraad 

 Marialegioen 

 St. Vincentiusverening 

 Chr. levensgemeenschappen 

 Katholieke jeugdvereniging 

 Catechetenbond 

 Ver.Kindschap en Heiligheid 

 Chr. basisgemeenschappen 



27-12-2013 

4 

Mijlpalen in de parochiegeschiedenis 

 Eerstesteenlegging voor de nieuwe parochiekerk, 29.01.2008 

 Eerstesteenlegging voor de nieuwe klokkentoren, en de 

openingsceremonie op 30 augustus 2008 

Bouwwerkzaamheden voor de parochiekerk, 

deelname uit alle geledingen van de parochie 

De langverwachte dag is aangebroken 

3 juni 2012 

◦ Welkom 

◦ Onthulling van de steen 

◦ Opening nieuwe kerk 

 

De langverwachte dag is aangebroken 

3 juni 2012 

◦ Opening van de nieuwe kerk 

 

Liturgie en feestprogramma volgen… 

Het is nu bijna een jaar geleden dat de 

nieuwe kerk werd ingewijd 

Het leven gaat verder op de voorspraak van 

de Vrouwe van alle Volkeren… 

Liturgie en feestprogramma volgen… 
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Liturgie en feestprogramma volgen… 
Wat we gemaakt hebben… 

◦ Sleutelhanger 

 

 

 

 

◦ Dubbel bidprentje 

 

Wat we gemaakt hebben… 

◦ Bidprentje voor de gezinnen en kinderen 

Wat we gemaakt hebben… 

◦ Boeken 

Wat we gemaakt hebben… 

◦ Gedenkplaat van de opening van de nieuwe kerk, 

voor de gezinnen 

 

De Vrouwe van alle Volkeren werd 

◦ Ons leven 

◦ Ons doen en laten 

◦ Ons alles 

Moeder Maria is altijd onze 
 Medeverlosseres, 

 Middelares en 

 Voorspreekster.   
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Onze speciale dank gaat uit naar: 

 Mgr. dr.J.M.Punt, 

bisschop van Haarlem-Amsterdam 

 Priester Bart Putter en alle anderen die mij 

hebben geholpen dit te realiseren 

Dank u wel & God zegene u 


