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BIES-02 – Tijdelijk uitgeput – herdruk in voorbereiding 2011

Andreas Geboers & Ferdinand Van Olmen 
“De H. Odrada van Baelen - haar leven en hare verering”
(anastatische herdrukken 1979 van het oorspronkelijk in 1898 
(tweede druk) bij Uitgever-Drukker H. Dessain te Mechelen 
gepubliceerde boek)
? pag.; illustraties; formaat 20,7 x 14,6cm; paperback

Prijs= € ? – te bepalen

Z.E.H. Andreas Geboers (toenmalig pastoor-deken van Puurs, geboortig van Balen, schreef in 
samenwerking met Mgr. Ferdinand Van Olmen, (eveneens geboortig van Balen) een handzaam 
boekje voor het gelovige volk onder de titel: 'De H. Odrada van Baelen, haar leven en hare 
verering.'  Het verscheen in 1898 (tweede druk) bij uitgeverij H. Dessain te Mechelen.  Dit boekje 
werd in 1979 en 1996 meerdere keren fac-simile herdrukt door vzw Jeugdcentrum Biesakker 
Balen.  Het omvat 83+ pag. en is uitgebreid met historisch beeldmateriaal over het Odradaspel te 
Balen en het'Odradalied'.

Dit boek werd tot op heden verkocht door – en ten voordele van – de vzw Jeugdcentrum Biesakker 
Balen, en ook nu nog gaat een deel van de koek naar die bevriende vzw.

Inhoudstafel

I. Geboorte en kinderjaren van de H. Odrada.

II. De jonge jaren van de H. Odrada.  Hare schoonheid. Hare deugden en verstervingen.

III. Odrada ten huwelijk gevraagd.  Dood van hare moeder.  Haar vader hertrouwt.  Lijden van 
Qdrada.

IV. Bedevaart naar Millegem.  Het wilde peerd.  Bekeering van Odrada's vader. De fontein.

V. Laatste jaren van de H. Odrada.  Hare ziekte en heilige dood.

VI. Vervoering van het lichaam der H. Odrada naar Alem. Wondere gebeurtenis.  Hare begrafenis 
en vereering te Alem

VII. Ontgraving van het lichaam der H. Odrada.  Hare relikwieën.

VIII. De vereering van de H. Odrada in de vorige eeuwen.

IX. De vereering van de H. Odrada op onze dagen.
      Litanie en gebeden ter ere van de H. Maagd Odrada. 

(en volgende illustraties, toegevoegd bij de laatste herdruk in 1996
(Eeuwfeest van de inwijding van de Sinte-Odrada-kapel te Balen-Scheps):
-Bidprentje van het Broederschap van Sinte-Odrada
-Foto van de Odrada-kapel te Balen-Scheps
-Bidprentje ‘Sta Odrada Virgo – Ora pro nobis’
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-Close-up van het Odradabeeld aan de kapel van Balen-Scheps
-Affiche van het ‘Plechtig octaaf ter voorbereiding van het Sinte-Odradaspel 1949’
-Programmafolder van het Sinte-Odradaspel 1949
-Foto van een dramatische scène uit het Sinte-Odradaspel van 1949
-Muziekblad van ’t Kapelleken (G.Nauwelaerts)


