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Geachte donateurs en andere belangstellenden,
Het bijna afgelopen jaar konden we ons weer verheugen over de belangstelling
voor het werk van Harrie Sterk. De blijvende interesse in zijn werk is opmerkelijk. Van de vernieuwde website is volop gebruikgemaakt en er kwamen
foto’s binnen van tot nu toe onbekend werk.
In Vleuten wordt een tweede mozaïek uit de gesloopte Pastoor Ohlschool geplaatst dankzij de inzet van de heer Ad van Zoeren.
De stichting voelt zich verantwoordelijk voor de aanwending van uw giften die
ten goede komen aan een cultureel doel: het bevorderen van de bekendheid
van en de waardering voor het werk van Harrie Sterk, onder meer door het inventariseren, toegankelijk maken en tentoonstellen van zijn werk, al slinkt het
donateursbestand door natuurlijk verloop. Ook de generatie bewonderaars die
Harrie persoonlijk heeft gekend wordt kleiner.
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Terugblik
Presentatie lithokruisweg
Bij de Cisterciënzersgroep in Diepenveen werd door Joke Sterk de lithokruisweg gepresenteerd. Tijdens de groepslezing gaf ieder van de leden inhoud aan
zijn of haar gedachten bij de staties. “Langs de wanden van de gebedsruimte
ontstond gaandeweg een indrukwekkende persoonlijke lijdensweg. In de groep
kwam een sfeer van aandacht en stilte tot wasdom. De teksten en litho’s versterkten elkaar. Een zeer bijzondere middag”, aldus opgemerkt door een lid
van de groep. Mocht er in uw kring ook belangstelling zijn voor een presentatie van de lithokruisweg, in de weken voorafgaand aan Pasen, dan vernemen
we dat graag en stellen we de litho’s ter beschikking.
Aangetroffen werk
•
•
•
•
•
•

Een olieverfschilderij Madonna met kind uit 1942.
Een kerstgroep getekend op papier om zelf op te plakken en uit te zagen,
waarschijnlijk uit 1950.
Lijst van schilderijen in bezit van Familie B. Sterk.
Een olieverfschilderij Kruisiging uit 1940.
Een olieverfschilderij Madonna met kind uit 1938.
Foto’s van illustraties uit de zangbundel De Karekiet uit 1940.
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•
•

Een geboorte- en een communieprentje uit respectievelijk 1944 en 1951.
Een olieverfschilderij voorstellende Vluchtelingen uit 1943 (1,87m bij
1,11m). Het is een indrukwekkend doek met een dramatische voorstelling.
De sociale bewogenheid en betrokkenheid van de kunstschilder komen op
dit doek duidelijk naar voren. De eigenaren zoeken er een bestemming
voor. Heeft u zelf belangstelling of weet u een passende plaats, laat het weten aan de stichting, dan kunnen wij de eigenaren op de hoogte brengen.

Website en digitaal archief
In het archief ontbreken nog enkele afbeeldingen waaronder het laatst genoemde schilderij. We hopen het komend jaar met deskundige begeleiding van Lies
Hoogerwerf het digitale archief van het oeuvre van Harrie Sterk met veel werken uit te bouwen. Deze toevoegingen zullen op de vernieuwde website ook
gezamenlijk te zien zijn.
Vooruitblik
Plaatsing mozaïek
Afhankelijk van het weer wordt het tweede mozaïek Spelende kinderen van de
vroegere Pastoor Ohlschool in Vleuten door Art Conservation in de komende
maand aangebracht bij de ingang rechts van de Torenpleinschool. De herplaatsing is te danken aan de enthousiaste inzet van de heer Ad van Zoeren. Hij
brengt culturele en historisch kenmerkende elementen terug in het dorp.
Het plan om de leerlingen van de school te betrekken bij de onthulling is in
handen van Mathilde Heyns (Culturele zaken gemeente Utrecht) in samenwerking met de ouders en de school.
Ten slotte
Dank aan onze trouwe donateurs. Zij ontvangen twee kaarten van Pony’s in de
sneeuw. De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te storten. Uw gift is in beginsel aftrekbaar van de belasting (verhoogd met
25%), omdat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling).
Wij hopen op uw blijvende steun bij de instandhouding van het werk van Harrie Sterk.
P.s.: wilt u, indien nog nodig/gewenst, de stichting uw e-mailadres doorgeven.
Het bestuur van de stichting,
Anneke Binnerts
Dr. Eric Kool
Trees Stelling
Albertine Sterk

