
Het verkrijgen van een vergunning om een bijzondere school te stichten in combinatie met het 

recht op subsidie, mogelijk gemaakt door de onderwijswet van 1889, stimuleerde pastoor 

Evers om tot actie over te gaan. 

Op een buitengewone kerkvergadering, 30 juli 1912, werd besloten de collectes te 

verdubbelen om een Rooms - Katholieke bijzondere parochiale school te realiseren.  

 

De eerste steenlegging op 5 april 1913 was een bijzondere gebeurtenis. De kalkbak en de 

troffel waren met bloemen versierd en voor 1 gulden kon je ook een steen metselen om op die 

manier je steentje bij te dragen. Mientje was 11 jaar en wilde dat wel. Ze holde naar de 

smederij om haar vader om die gulden te vragen. Toen ze met die gulden in haar hand 

geklemd terugrende, waren cementbak en troffel al opgeruimd........ 

 

Gelukkig was er nog een belangrijke gebeurtenis. Op 22 mei 1913 kwam deken Timans uit 

Ouderkerk om de gedenksteen te plaatsen. Tante Mientje was zo trots op die gedenksteen. 

De komst van de R.K. school, de Sint Joannesschool, maakte diepe indruk.  

 

Tante Mientje ( zo werd zij in het dorp genoemd) voelde zich heel nauw verbonden met het 

R.K. geloof en de Sint Urbanuskerk. Op hoge leeftijd verwierf zij met veel moeite de 

gedenksteen  van de Sint Joannesschool en bewaarde die trots en zorgvuldig tot haar dood.  Jo 

Blom  mocht de steen bewonderen en fotograferen bij een van haar bezoekjes bij tante 

Mientje thuis. 

 

 

Een soort huisaltaar had tante 

Mientje in haar woning voor 

de  - bij de sloop van de school 

geredde -gedenksteen van de 

Rooms – Katholieke School  

 

Tekst op steen: 

“EERSTE STEEN GELEGD 

5 APRIL 1913 DOOR 

PASTOOR F.J.H.EVERS 

GEDENKSTEEN 

GEPLAATST 22 MEI 1913 

DOOR DEKEN 

A.D.TIMANS” 

 

 

Na haar dood gaf pastoor Laan 

de eerste steen een plekje in de 

spreekkamer van de pastorie. 

 

.  

De Sint Joannesschool werd een begrip en de nonnen, die er les gaven, zagen er met hun 

kleding uit als hemelse figuren. Aldus “tante” Mientje. 

 

 

 



 
 

De oudste foto van de  Sint Joannesschool en het klooster Soli Deo Gloria 

De Duivendrechtse Laan ( later:Rijksstraatweg) met de hoge bomen. 

 

 
 

Het schoolgebouw en het klooster zijn door de geestelijken plechtig ingewijd. 

 

Foto’s uit het album van Hermina Anna Maria ( Mientje) Schipperijn 
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