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Geachte donateurs en andere belangstellenden,
We zijn verheugd u ook dit maal weer op de hoogte te kunnen brengen van de laatste ontwikkelingen rond het werk van Harrie Sterk en van activiteiten in 2009. Ook
maken we van de gelegenheid gebruik u een goed 2009 te wensen.
Terugblik
De Schoonheid van de Troost
De tentoonstelling ’De Schoonheid van de Troost’ in de Pauluskerk in Utrecht trok
in de korte periode van 12 januari 3 februari 2008 meer dan 800 bezoekers en is
daarmee een groot succes geworden.
Werenfried Griffioen, de initiatiefnemer tot de tentoonstelling, stuurde naar alle
actief betrokkenen na afloop van de tentoonstelling een brief . Wij citeren hieruit:
“Als we de reacties van bezoekers mogen geloven was het een tentoonstelling van
louter hoogtepunten. Een greep uit de reacties: ‘Ik ben erg onder de indruk, vooral
door het ingetogen werk van Harrie Sterk’, ‘De kleine kruiswegstaties van de Augustinessen zijn beeldschoon’, ‘Een expositie om nooit te vergeten’, ‘Verlicht hart
en geest, Sterk raakt ons nog steeds’, ‘Het is hier vol schatten’, ‘De tentoonstelling
roept veel herinneringen op aan mijn jeugd in Vleuten’, zo reageerde een bezoekster.”
Hulde aan de expositie-commissie (Werenfried Griffioen, Loes Elsing, Harry Wessels en Wilma van Kasbergen) voor hun bijzondere toewijding. Zij en vele vrijwilligers van de Paulusparochie hebben een enorme klus geklaard. Ook zij kijken
dankbaar terug op de tentoonstelling waarvan Guus van den Hout, directeur van het
Catharijneconvent, in zijn openingsrede zei dat op de tentoonstelling zich topstukken bevonden die een museum waardig zijn.
Voor onze stichting was het zeer bemoedigend te ervaren hoeveel belangstelling er
bestaat voor het werk van Harrie Sterk. Gedurende en na afloop van de tentoonstelling bleven tips binnenkomen over plaatsen waar zich werk bevindt.
Lezingen Joke Sterk
De lezing van Joke Sterk Mijn vader als leermeester in leven en kunst op zondag
27 januari trok een volle Pauluskerk. Zij vertelde hoe haar vader Harrie haar leerde
kijken naar de schoonheid van gewone dingen en hoe zij in zijn voetsporen is getreden.
Op de zondag voor Pasen vond wederom een voordracht van Joke Sterk met de
lithokruisweg plaats. Nu in Blaricum. Ze weet de waarde van dit meesterwerk over
te dragen en houdt zich aanbevolen om in de passietijd de litho’s met haar verhaal
erbij in andere kerken te tonen.
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Publicaties
Er zijn artikelen in kranten en bladen verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling in de Pauluskerk te Utrecht.
In het proefschrift De waarheid hoger dan de leus, over de beeldvorming rondom
het tijdschrift en de uitgeverij De Gemeenschap, 1925-1941, van dr. Lex van de
Haterd wordt Harrie Sterk meer malen genoemd; ook is een biografie van hem opgenomen.
Dagblad Trouw publiceerde op 19 februari 2008 een interview met pastor Jos Hettinga waarin hij vertelt hoe hij tekeningen van Harrie Sterk gebruikt bij de begeleiding van demente bejaarden: ‘De tekeningen laten iets zien van de onmacht en de
duisternis van het bestaan. De handen vallen op, die drukken iets uit, ze houden
iemand vast.’ Deze wijze van omgaan met de tekeningen geeft de kracht weer die
erin is gelegd door de maker.
Wil Veldhuis koos tekeningen van Harrie Sterk in de aankondiging van zijn 50jarig priesterjubileum met goedkeuring van de erfgenamen van het werk van Harrie
Sterk.
Mozaïeken in Vleuten
Een indrukwekkende publiciteitsactie van de in juni 2008 voor zijn activiteiten
voor de Historische Vereniging van Vleuten geridderde dorpskapper Ad J. van
Zoeren heeft ervoor gezorgd dat de mozaïeken van Harrie Sterk in de oude Pastoor
Ohlschool behouden zijn gebleven.
De stichting wordt op de hoogte gehouden van de plaats waar de mozaïeken een
nieuwe bestemming zullen vinden.
Brochure
Door graficus/uitgever Martijn Griffioen is een brochure in kleur uitgegeven over
Harrie Sterk. De tekst bevat kleurenreproducties en een levenbeschrijving. Met deze brochure gaat de stichting fondsen werven ter realisatie van haar doelstellingen.
We denken daarbij ook aan een monografie in kleur met afbeeldingen van werk
van Harrie Sterk waarin zijn betekenis voor de periode waarin hij werkte wordt beschreven. Het is een prachtige brochure geworden die ook voor particulieren op
aanvraag verkrijgbaar is bij de stichting voor € 15.

Vooruitblik
Kerstkaarten
Op veler verzoek worden de kerstkaarten van Harrie Sterk uit 1958 herdrukt. We
konden gebruikmaken van de serie die Joke Versteeg-Goes in bezit heeft. Ze werden indertijd in verschillende boekhandels in Utrecht te koop aangeboden. In een
krantenartikel werd de serie als volgt omschreven: ‘Eenvoud is het kenmerk van
her ware. Dit geldt niet alleen voor de composities, maar ook voor de fijnzinnige
pasteltinten van de voorstellingen die gebaseerd zijn op het kerstverhaal.’
Binnenkort zullen drie afbeeldingen uit de serie bij de stichting te koop zijn.
Tentoongesteld werk
Tot 25 januari 2009 kunt u in het Catharijneconvent in Utrecht als onderdeel van
bij de tentoonstelling Allemaal Engelen een groot schilderij van Harrie Sterk zien:
De drie vrouwen bij het graf uit 1965. Ze worden toegesproken door een engel. De
tentoonstelling duurt tot 25 januari 2009. Het schilderij is onlangs door de familie
Vuister geschonken aan het museum en het heeft al meteen een prominente plaats
verworven tussen vele andere afbeeldingen van engelen.
Door geldgebrek van het museum is de tentoonstelling van de lithokruisweg verplaatst naar een latere datum. Wanneer is nog niet bekend.

Jubileum
Bij het 75-jarig jubileum van de zusters Augustinessen op 19 maart 2009 wordt een
feestboekje uitgegeven met tekeningen van Harrie Sterk die hij in de loop der jaren
voor het tijdschrift van de zusters van De Stad Gods heeft gemaakt.
Website
Tot grote vreugde wordt de vernieuwde website www.harriesterk.nl in december
gelanceerd. Een bijzonder mooie en praktische wijze van kennisname met het werk
van Harrie Sterk en de stichting ‘Vrienden van het werk van Harrie Sterk’. Dank
aan Lies Hoogerwerf die als vormgever de site geheel belangeloos en met bijzondere toewijding heeft gemaakt.
Fotograferen van werk van Harrie Sterk
Martijn Griffioen biedt aan om 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
Oproep
Stuurt u ons foto’s van werk van Harrie Sterk dat u in bezit heeft! Ook herinneringen op schrift aan de schilder en brieven van zijn hand zijn zeer welkom.
Ten slotte
Hartelijk dank aan de donateurs van het afgelopen jaar. Zij ontvangen twee kerstkaarten in kleur van bovengenoemde serie.
De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te storten.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting (de stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling).
.
Wij hopen op uw blijvende steun bij de instandhouding van het werk van Harrie
Sterk

Het bestuur van de stichting,
Anneke Binnerts
Dr. Eric Kool
Trees Stelling
Albertine Sterk

