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UITNODIGING 
 
Ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van Harrie Sterk (1913-1991) wor-
den de veertien litho-kruiswegstaties van zijn hand in boekvorm uitgegeven 
onder de titel De Kruisweg van de Eenzaamheid (beperkte oplage). 
 
Op zaterdag 23 maart a.s. vindt de boekpresentatie plaats in de Geertekerk, 
Geertekerkhof 23 in Utrecht. Aanvang 16.00 uur. 
 
De kunsthistorica Hortense Höppener-Bouvy wijdt een beschouwing aan dit 
werk van Harrie Sterk aan de hand van eveneens tentoongestelde originele li-
tho-afdrukken. 
 
De priester en kunsthistoricus Antoine Bodar zal het eerste exemplaar in ont-
vangst nemen. 
 
U kunt dan ook het boek bekijken en bestellen. 
 
Graag nodigen wij u voor deze gelegenheid uit. 
 
Wilt u ons vóór 5 maart per email of anderszins schriftelijk laten weten of u 
hiervan wilt gebruikmaken (en met hoeveel personen).  
 
 
 
 
 
 
Geachte donateurs en andere belangstellenden, 
 
Zoals aangekondigd in het bulletin van het afgelopen jaar nodigen wij thans uit voor de 
presentatie van het boek De kruisweg van de eenzaamheid ter gelegenheid van het 100ste 
geboortejaar van Harrie Sterk. Dit boek bevat o.m. de 14 kruisweglitho’s die zijn ver-
vaardigd in 1965 en die behoren tot het meest krachtige en boeiende werk van de kunste-
naar. Harrie Sterks opvattingen over de verbeelding van het lijden van Jezus illustreerden 
zijn eigen innerlijke lijdensweg. Die bracht hem tot pure, sobere, essentiële beeldtaal: het 
lijden van de mens. Het is met recht een van zijn mooiste werken.  
 
De graficus/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. Deze bijzondere uitgave 
wordt verwezenlijkt door Tijmen Pers Vormgevers in Nieuwegein. 
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Dankzij de financiële steun van onze donateurs zijn wij in staat gesteld deze uit-
gave van de lithokruisweg op veler verzoek te realiseren.  
 
Hartelijk dank aan de donateurs van het afgelopen jaar. Zij ontvangen twee kaar-
ten met afbeeldingen van werk van Harrie Sterk.. 
De kaarten zijn vanaf eind maart ook te bestellen via de website.  
 
De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te stor-
ten. Uw gift is aftrekbaar van de belasting, omdat de stichting door de belasting-
dienst 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  

 


