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Geachte donateurs en andere belangstellenden,
Het is telkens weer verrassend om als stichting te ervaren hoe de belangstelling
voor het werk van Harrie Sterk voortleeft. In het afgelopen jaar konden we dankzij
u en de site afbeeldingen van schilderijen, tekeningen, mozaïeken en glas-inloodramen ontvangen om in ons archief te verwerken.
Terugblik
Mozaïek Vleuten
Nog steeds bereiken ons enthousiaste reacties van Vleutenaren over het herplaatste
mozaïek ’Spelende kinderen’ (hoek Camphuysenstraat/Dorpstraat).
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Redding mozaïeken
In Werkhoven zijn van de gesloopte Delteykschool twee mozaïeken bewaard gebleven dankzij de geweldige inzet van ouders en personeel. Op de zolder van het
nieuwe gebouw wachten ze op een nieuwe bestemming. Er wordt gezocht naar financiële middelen tot herplaatsing.
Werk van Harrie Sterk als cursusmateriaal
In deze maand geeft de predikant mw. C. Terlouw in Eindhoven een cursus theologische vorming voor gemeenteleden en besteedt daarin aandacht aan het religieuze
werk van Harrie Sterk.
Bartholomeus Gasthuis
Het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht vierde, na een grondige verbouwing, zijn
600-jarig bestaan met de tentoonstelling ‘Van Armenpot tot Zorgpakket’. Omdat
Harrie Sterk zijn laatste jaren doorbracht in dit verzorgingshuis en zijn schildersspullen en ezel kon verhuizen naar zijn kamer kon hij zich nog wijden aan het
schilderen. Als dank voor de goede verzorging heeft de jongste dochter Catherine
na zijn overlijden een schilderij van hem geschonken aan het gasthuis. Dat prijkt in
een van de gangen en trok veel belangstelling bij de feestelijke heropening.
Scheepsschilderij
In het tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, Oud Utrecht (84e
jaargang, oktober 2011), is een kleurenfoto van een bijzonder mooi scheepsschilderij afgedrukt dat behoort tot de collectie Harrie Sterk van de familie Van Seumeren.
We hopen deze collectie komend jaar in zijn geheel te fotograferen en toe te voegen aan het oeuvre van Harrie Sterk op de site.
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Vooruitblik
100ste geboortedag van Harrie Sterk
De stichting is, ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Harrie Sterk in 2013,
bezig met het uitbrengen van een boek met de 14 kruisweglitho’s die zijn vervaardigd in 1965 en die behoren tot het meest krachtige en boeiende werk van de kunstenaar. De drukker/uitgever Martijn Griffioen is in het bezit van de lithostenen die
nog bewaard zijn gebleven en van de voorstadia van de druk van de staties.
De voorbereidingen zijn in volle gang. In het volgende bulletin zult u een uitnodiging aantreffen voor de presentatie. We hopen u dan op Palmzondag te kunnen
verwelkomen in het Catharijneconvent waar de presentatie zal plaatsvinden.
De bijzondere uitgave kan worden verwezenlijkt door Tijmen Pers Vormgevers in
Nieuwegein. Wij hopen dat mede dankzij de donaties dit unieke boek tot stand kan
komen.
Digitaal archief
Het digitale archief (in ontwikkeling) is vanaf heden in te zien op de site
www.Harriesterk.nl (zie oeuvre). Het betreft nu ruim 300 werken van Harrie
Sterk.
In de loop van dit jaar plannen we een ronde langs de vele nog niet gefotografeerde
werken van Harrie Sterk en hopen dusdoende het oeuvre langzaam completer te
maken. We denken o.m. aan de collectie van de familie Van Seumeren en aan het
werk dat de zusters Augustinessen in hun bezit hebben. Ook de kruiswegstaties in
Vleuten zullen hopelijk in zijn volle glorie op de site komen.
We hopen dat we afbeeldingen van werk dat u bezit, maar nog niet (via de email)
mochten ontvangen alsnog kunnen verkrijgen, zodat die ook aan andere belangstellenden kunnen worden getoond.
Ten slotte
Hartelijk dank aan de donateurs van het afgelopen jaar. Zij ontvangen twee kaarten
met afbeeldingen van de mozaïeken in Vleuten en Werkhoven.
De kaarten zijn vanaf februari ook te bestellen via de site. We danken Lies
Hoogerwerf en Eric Kool die zich het afgelopen jaar intensief hebben bezig gehouden met de digitalisering van het archief. En wie weet komt er nog veel meer werk
van Harrie Sterk boven water.
De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te storten.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat de stichting door de belastingdienst is
aangemerkt als een 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
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