
 

indrukwekkende 4-klavier Stahlhuth-Jann orgel in Dudelange (Luxemburg).  
 

In april 2015 volgde het dubbel album 'Reprise'.  Zowel de CD's, bladmuziek en DVD's zijn 
in de webshop van zijn website verkrijgbaar. 
 

In juni 2015 won Gert het Govert van Wijn Orgelconcours in de Grote Kerk te Maassluis. 
 

In augustus 2015 heeft Gert zijn eerste buitenlandse concerten in Stoke-on-Trent en 
Londen (Engeland) met veel succes uitgevoerd. 
 

Meer info: www.gertvanhoef.nl 
 
 

Volgend concert van de Stichting: 
Najaarsconcert op zondag 18 september 2016 om 15.00 uur in de Johanneskerk 
(Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). Het concert zal verzorgd worden 
door het Steinder Mannenkoor, Alice Gort-Switynk, klassiek zang (sopraan) /  
blokfluiten en Leon Dijkstra (orgel / piano). 
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Programma 
 

Orgelconcert 
 

Zondag 26 juni 2016, 15.00 uur 
St. Martinuskerk Oud – Stein 

 

door 

Gert van Hoef 
 

 
 

Toegang: 
Vrije gave ten bate van de restauratie van het pijporgel 
uit de Kapel van het Franse Klooster (voormalig ziekenhuis)  
in Sittard. 
                                                                            Stichting Behoud Franse Klooster 
                                                                      Charles Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard 

046-4377591 of 06-30567774 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl   
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  

KvK: 53126483 
RSIN: 8507.57.915 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 
BIC: RABONL2U 

 

http://www.gertvanhoef.nl/
mailto:info@stichtingbehoudfranseklooster.nl
http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/


 

Programma 
 

Welkomstwoord door Ludo Jansen 
voorzitter Stichting Behoud Franse Klooster 

 
Gebed ter opening door de priester van de parochie van Stein 

 
Orgel  
 

Improvisatie 'Ode to Joy'                                     
L. van Beethoven (1770-1827) 

 

Canon in D                                                       
J. Pachelbel (1653-1706) 

 

Trio sonata no. 1 – BWV 525           
J.S. Bach (1685-1750) 

 

Arrival of the Queen of Sheba                            
G.F. Händel (1685-1759) 
 

Fugue in g minor –  BWV 578   
J.S. Bach (1685-1750) 
 

Jesu bleibet meine Freude – BWV 147  
J.S. Bach (1685-1750) 

 

Dorische Toccata – BWV 538                               
J.S. Bach (1685-1750) 

 

Boléro de concert                                                 
L. Wely (1817-1869) 
 

Improvisatie 'Nearer my God to Thee'              
Gert van Hoef (1994) 

 

Toccata in F majeur                                              
W.R. Driffil (1870-1922) 

 
Liedbewerking 'Is Uwe lamp wel brandend'    
Gert van Hoef (1994)    
(muziek ontleend aan 'De Moldau' van Bedřich 
Smetana) 
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Gert van Hoef 
 

Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Hij groeide op zonder zich specifiek 
bezig te houden met muzikale activiteiten. Pas op 13 jarige leeftijd ontdekte hij het orgel en 
ontving hij zijn eerste orgellessen van zijn opa die hem wegwijs maakte op het instrument. Al 
snel bleek Gert over aanleg te beschikken, wat voor zijn ouders een reden was om hem een 
orgel te geven. De eerste maanden speelde Gert op zijn huisorgel zonder dat hij les kreeg.  
 

In juni 2008 ontving hij zijn eerste orgellessen van mevrouw Daamen, organiste en 
koorbegeleidster in Barneveld. 
 

Reeds in januari 2009 deed Gert mee aan het Interclassicmusic Orgelconcours bij Johannus 
Orgelbouw in Ede. 
 

Tot ieders verrassing drong hij meteen door naar de finale van het concours die gehouden 
werd op de familiedagen te Hardenberg. Daar behaalde hij de 1e prijs in zijn leeftijd- en 
muziek categorie in februari 2009.  
 

In juni 2009 vond de aan de finale verbonden CD opname plaats in de St. Maartenskerk in 
Tiel. De CD werd onder de titel “Finale” gepresenteerd tijdens de Duikenburgse dagen. 
 

In januari 2010 ontving hij zijn eerste orgelles bij de bekende Voorthuizense concertorganist 
Evert van de Veen. In de anderhalf jaar dat hij les kreeg van Evert van de Veen kwam zijn 
muzikaliteit tot grote bloei en ontwikkelde hij zijn repertoire zowel in de breedte als in de 
diepte. In deze periode werd Gert reeds regelmatig gevraagd voor optredens en concerten in 
het gehele land. Zelfs vanuit het buitenland toonde men belangstelling voor de jonge 
organist. Dit zal mede zijn bereikt door de vele filmpjes die Gert op Youtube plaatste vanaf 
het prille begin van zijn muzikale carriere. 
 

In juni 2010 kreeg hij ter gelegenheid van zijn 16e verjaardag een DVD opname aangeboden 
op het bekende Moreau orgel in de Sint-Janskerk te Gouda. Ook werd hij in deze maand 
benoemd tot organist in de kerk van de Hervormde gemeente te Voorthuizen. 
 

In augustus 2010 won hij het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw. In 2011 werd hij 
tweede op hetzelfde concours. 
Sinds september 2011 kreeg Gert orgelles van de Amersfoortse organist Herman van Vliet, 
die hem voorbereidde op zijn conservatoriumstudie. 
 

Sinds december 2011 is Gert vaste organist van de Emined orgeltoonzaal in De Punt in 
Voorthuizen. Hier beet hij in januari 2012 met het eerste concert het spits af in de Winterserie 
Orgelconcerten, waarvan er ongetwijfeld nog veel zullen volgen. Tijdens dit concert werd zijn 
eerste commerciële DVD opgenomen, die via deze website besteld kan worden.  
 

Na op 1 juli zijn toelatingsexamen te hebben gedaan, studeert Gert sinds september 2013 
hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij krijgt 
zijn orgellessen in de Westerkerk te Amsterdam. Als bijvak krijgt Gert pianolessen van Katy 
Satur. Ook hebben twee jaar lang privélessen muziektheorie door de Nederlands/Italiaanse 
operadirigent Giacomo Formentini zijn vruchten afgeworpen, daar Gert al in zijn eerste jaar 
examen kon doen in het vak Solfège leerjaar 1 en 2 met als eindcijfer een 9.8. Op dit moment 
krijgt Gert nog steeds lessen van deze dirigent, om zich in de breedte te ontwikkelen, zoals 
koordirectie en muziekgeschiedenis.  
 

Naast zijn Conservatoriumstudie geeft Gert inmiddels veel orgelconcerten door het gehele 
land. Een nieuw fenomeen lijken de boekingen voor een privé of openbaar verjaardags- of 
jubileumconcert. Ook zijn er inmiddels een aantal concerten in het buitenland aan de agenda 
toegevoegd. 
 

 

 

Het afgelopen jaar heeft Gert, op veler verzoek, drie eigen improvisaties uitgegeven als 
bladmuziek, te weten: 'Heer U bent mijn leven', 'Is uwe lamp wel brandend' en 'Eens als de 
bazuinen klinken'. In november 2014 heeft Gert zijn eerste commerciële CD uitgebracht, 
opgenomen op het 
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