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Geachte donateurs en andere belangstellenden,

Dit schrijven bereikt u twee maanden eerder dan u van ons gewend bent, omdat we
u op de hoogte willen brengen van de op stapel staande evenementen in januari
2008. Zoals gewoonlijk vermelden we ook de laatste ontwikkelingen rond het werk
van Harrie Sterk. Ook maken we van de gelegenheid gebruik u een goed 2008 te
wensen.

Terugblik

De verloren Kruisweg
De Utrechtse Paulusparochie organiseerde op Palmzondag 1 april j.l. een
kunstevenement rond ‘De verloren Kruisweg’, die in 1950 door Harrie Sterk op de
muren van de oude Pauluskerk werd geschilderd en die verloren ging bij de sloop
van het gebouw in 1993. Veel bewonderaars van het werk van Harrie Sterk hebben
op een grootbeeld-projectiescherm de verloren kruisweg kunnen zien en daarbij
geluisterd naar de begeleidende lezing van Hortense Höppener-Bouvy.
De belangstelling was onverwacht bijzonder groot. De expo-commissie, bestaande
uit Loes Elsing, Werenfried Griffioen, Wilma van Kasbergen en Harry Wessels,
was verantwoordelijk voor de perfecte organisatie, met dank aan vele vrijwilligers.
Op dezelfde middag hield Joke Sterk een voordracht in De Emmauskerk in
Hilversum. Bij de door haar getoonde lithokruisweg van de hand van haar vader
vertelde ze een ontroerend verhaal over het ontstaan. Na afloop kon ze een intens
meelevend publiek de hand schudden.

Publicatie over het werk van Harrie Sterk
In een fraai uitgevoerd boek met als titel Bewaar de Schoonheid, topstukken van
religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht (ISBN-9061736897),  geschreven door
Maria ter Steeg, is een afbeelding opgenomen van het schilderij ‘De rode Christus’
dat door het Catharijneconvent is aangekocht.

Vondsten
In Loosdrecht dook werk op van Harrie Sterk dat in bezit is van de kleindochter
van Lambert Stelling, die destijds eigenaar was van de steendrukkerij Lammers van
Bueren, die van 1938 tot 1967 was gevestigd aan de Breedstraat in Utrecht. De
vondst bestond niet alleen uit schilderijen, maar ook uit gouaches, ontwerpen voor
een kalender en een zelfportret. Als dank voor bewezen diensten van de drukkerij
door Harrie Sterk geschonken, vermoedt de kleindochter.
In de archieven van de familie Griffioen in Utrecht en Nieuwegein bevinden zich,
naast de lithostenen en voorstudies van de kruisweg, ontwerpen voor toneelkleding
en coulissen en een door Harrie Sterk beschilderd ledikantje.
In Haarlem is de familie Dumont trotse bezitter van een in 1940 geschilderd
landschap voorstellende de achtertuin van Nieuwlust met gezicht op de Hamtoren
in Vleuten.
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In de tot appartementen verbouwde r.k.-huishoudschool ‘Maria in de Wijngaard’
aan de Oude Kamp in Utrecht prijkt een met zorg bewaarde muurschildering van
Harrie Sterk in de hoge hal, voorstellende twee vrouwen die Jezus bedienen.
Onze grote dank voor foto’s van meerdere werken van Harrie Sterk die we
binnenkregen via de email, zoals enkele zeer vroege dorpsgezichten van Harmelen,
die in bezit zijn van mevrouw Dien Sterk-van Koten en enkele schilderijen gemaakt
op de scheepswerf  De Schelde in Vlissingen, in bezit van de familie Van Ginkel.

Overige activiteiten

In het afgelopen jaar bereikten ons verzoeken om kerstkaarten van de hand van
Harrie Sterk. Daar hebben we ons best voor gedaan met dank aan de drukker
Martijn Griffioen. Hij biedt aan om de schilderijen van Harrie Sterk die u in bezit
heeft vakkundig te fotograferen zonder dat dit voor u kosten met zich meebrengt. U
dient dan wel de werken bij hem te bezorgen en terug te halen bij Tijmen Pers
Vormgevers,  Herenweg 30, 3431 CV Nieuwegein, tel 030-6055912. Indien u er
prijs op stelt is de drukker bereid van het gefotografeerde schilderij een reproductie
te maken in de vorm van een wenskaart van welke u er een aantal kunt bestellen.

Beeldrecht
Intussen is het werk van Harrie Sterk ingeschreven bij Pictoright, voorheen
Beeldrecht. Mocht u signaleren dat er werk van Harrie Sterk wordt gebruikt, meld
het a.u.b. aan de stichting ‘Vrienden van het werk van Harrie Sterk’.

Vooruitblik

Tentoonstelling Paulusparochie
Van 12 januari tot en met 3 februari 2008 vindt in Utrecht een tentoonstelling
plaats van meer dan 40 werken van Harrie Sterk. De expositie met als titel De
Schoonheid van de Troost vormt het slotstuk van het 75-jarig jubileum van de
Paulusparochie in Utrecht. De tentoonstelling was oorspronkelijk gepland in
september 2007, maar is om praktische reden verschoven naar 2008. Naast
religieus werk wordt ook wereldlijk werk geëxposeerd. De expositieruimte is open
van donderdag t/m zondag van 13.00 tot 16.30 uur, Pauluskerk, Willem de
Zwijgerplantsoen 19, Utrecht. Op 12 januari zal drs. Guus van den Hout, directeur
van het Catharijneconvent, de tentoonstelling openen. U ontvangt een dezer dagen
een uitnodiging. Zie ook www.deschoonheidvandetroost.nl.

Lezing over Harrie Sterk als leermeester in leven en kunst
Op 27 januari 2008 om 13.00 uur houdt Joke Sterk in de Pauluskerk in Utrecht een
lezing over Harrie Sterk als leermeester in leven en kunst.

Catharijneconvent
Het Catharijneconvent gaat in 2009 met een tentoonstelling aandacht besteden aan
de lithokruisweg. De eerste besprekingen vinden komende maanden plaats.
Nicolette Bartelink, hoofd Tentoonstellingen van het Museum Catharijneconvent,
heeft de ‘Harrie Sterk-presentatie’ gepland voor de Vastenperiode van 2009.



Website
De vernieuwde site van de stichting gaat in december de lucht in. Daarop wordt
behalve informatie, ook de mogelijkheid geboden gereproduceerde afbeeldingen te
bestellen in de vorm van wenskaarten e.d. De vormgeving wordt verzorgd door
Lies Hoogerwerf.

Brochure
Van de brochure, samengesteld door Martijn Griffioen, is de eerste proefdruk met
grote bewondering ingezien door de stichting. Over enkele weken hebben we de
definitieve versie in handen en kunnen we beginnen met het aanschrijven van
fondsen in de hoop o.a. een monografie over de kunstschilder gestalte te kunnen
geven.

Documentatie

Dringende oproep: stuurt u ons foto’s van werk van Harrie Sterk dat u in bezit
heeft! We hebben het idee dat nog niet de helft van het werk van Harrie Sterk bij
ons is binnengekomen. Ook herinneringen op schrift aan de schilder en brieven van
zijn hand zijn zeer welkom.

Email

We willen graag uw emailadres om u snel op de hoogte te brengen, mochten zich
activiteiten voordoen rond het werk van Harrie Sterk.

Ten slotte

Hartelijk dank aan de donateurs van het afgelopen jaar. Zij ontvangen twee kaarten
in kleur van het schilderij ‘Pony’s in de sneeuw’ van Harrie Sterk.

Bijgaand vindt u een acceptgiro. Dat maakt het voor u gemakkelijker om een
donatie te storten. U weet inmiddels dat onze stichting door de belastingdienst is
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom
aftrekbaar van de belasting.

Wij hopen op uw steun bij de instandhouding van het werk van Harrie Sterk.

Het bestuur van de stichting,

Anneke Binnerts
Dr. Eric Kool
Trees Stelling
Albertine Sterk


