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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zondag 3 november 2019 om 16:00 uur 

Henk Verhoef, orgel  
Linde Schinkel, sopraan 

 
 
 
 
 
programma 
 
orgel 
 John Bull (1562-1628) - The King’s Hunt 
 Wiliam Byrd (1543-1623) - The Queens Alman 
 Anoniem (Engeland ca. 1600) - The King’s Morisco 
 
orgel + sopraan 
 Henry Purcell (1659-1695) - Here the Deities approve 
 Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Cantate Venus & Adonis 
 
orgel 
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - Sonate in Bes, W. 49/4 
   
orgel + sopraan 
 Joseph Haydn (1732-1809) - twee liederen: 
  Mermaid’s Song 
  A pastoral song 
 
orgel 
 Robert Schumann (1810-1856) - drie werken voor pedaalvleugel:  
  Schets, op. 58 nr. 1 
  Canon, op. 56 nr. 1 
  Schets, op. 58 nr. 4 
 
orgel + sopraan 
 Felix Mendelssohn (1809-1847) - uit het motet ‘Hör mein Bitten’: 
  Hör mein Bitten 
  O könnt ich fliegen wie Tauben dahin 
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Sopraan LINDE SCHINKEL vertelt graag het verhaal, en beweegt zich in vele gedaantes 
door muziek- en theaterland. Al op 8-jarige leeftijd koos ze voor een school met muziek: 
de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Ze studeerde in Den Haag en Rotterdam, onder 
anderen bij Xenia Meijer. Momenteel is Marjan 
Kuiper haar coach. 
 Linde zingt in werken zoals de Messiah 
van Händel, het Requiem van Mozart en de Messe 
Solennelle van Rossini. De sopraanaria's van de 
Matthäus Passion zong ze in Wenen, Praag en 
Milaan. Linde is ook actief in het muziektheater. 
Ze was deelnemer aan het collectief 
Kameroperahuis, onder andere tijdens de 
Rotterdamse Operadagen met Leonore's Fidelio, een voorstelling met nieuwe muziek 
van Falk Hübner. Ze zong in voorstellingen van danstheater Panama Pictures, wat haar 
naar China bracht. Met het Kobra ensemble speelde ze in 'What the Waf' op het 
Grachtenfestival Amsterdam, een voorstelling over kunststroming De Stijl onder regie 
van Jorinde Keesmaat. Zomer 2018 zong ze op Oerol in 'Signaal bij Schemerdonker' van 
componistenduo Strijbos & Van Rijswijk. Een dwaalopera over 1 km strand waarin 4 
zangeressen samen zingen met desolate misthoorns, met de golven en de wind. 
 Met haar eigen VOX Muziektheater maakte ze De Coffeeshop Cantate; Bach 
uitgevoerd in een Amsterdamse Coffeeshop. Met de voorstelling Vers Hartzeer, onder 
regie van Marcel Sijm, won ze de publieksprijs 2010 van het Ostadetheater Amsterdam. 
Zomer 2017 speelde zij Julia (Julia & Romeo) bij operagezelschap Hollands Diep. In deze 
productie was ze naast zanger ook poppenspeler. 
 Met ensemble Rood Hout nam ze twee cd's op met cantates van Händel en 
Telemann, het motet 'In furore iustissimae irae' van Vivaldi en liederen van C.P.E. Bach. 
 
 
HENK VERHOEF studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij 
Bernard Bartelink en Piet Kee, en behaalde het diploma Uitvoerend Musicus ‘cum laude’. 
Met een beurs van het Ministerie van WVC en het Prins Bernhard Fonds studeerde hij 

een jaar bij André Isoir te Parijs. Hij werd prijswinnaar van 
het Albert Schweitzer Orgelconcours en van het Haarlemse 
César Franck Concours. Hij heeft een internationale carrière 
als concertorganist, geeft masterclasses op het gebied van 
interpretatie en improvisatie, en is veelgevraagd jurylid bij 
internationale concoursen. 
 Henk Verhoef is organist van de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, en organist en beiaardier van de Vrije 

Universiteit. Voor de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën redigeerde hij de 
monografieën over de Nieuwe Kerk, het Garrels-orgel van Purmerend en het oude orgel 
van de Utrechtse Nicolaikerk. Hij is adviseur bij restauraties; momenteel onder andere 
in de Nieuwe Kerk te Den Haag. 
 Behalve organist en beiaardier is Henk Verhoef ook koordirigent. Hij leidt 
Camerata Oude Kerk, is docent aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, en 
stadsbeiaardier van Woerden en Monnickendam. In de laatste stad bespeelt hij de 
oudste beiaard ter wereld. 
 
 


