
Geschiedenis van het Sareptahofje  

Elisabeth Bax 

In het midden van de 19e eeuw woonde in Zutphen een predikantsdochter Elisabeth Bax. Zij was 

erg gelovig en wilde iets zinvols doen met haar leven. Als meisje werd ze geboeid door het 

bijbelverhaal uit 1 Koningen 17 over de weduwe van Sarphat. Deze weduwe heeft nog een laatste 

restje meel en olie in huis en bakt daarvan voor de profeet Elia een brood. Via Elia zorgt God door 

een wonder ervoor dat ze na deze daad van liefdadigheid, verder geen honger meer hoeft te lijden. 

Haar meel en olie raken nooit op. 

Elisabeth Bax besluit om ook de arme weduwen van die tijd  te helpen. Ze start wat we nu  een 

crowdfundingsactie zouden noemen. Door een artikel te plaatsen in een kerkelijk tijdschrift komt ze 

in contact met een rijke weldoener die haar, na zijn overlijden, een forse erfenis nalaat. 

Sareptahofje 

Elisabeth liet van het geld van deze erfenis, huisjes bouwen voor weduwen van hervormde huize 

en van onbesproken gedrag, zo noemde ze het. De huisjes werden gesitueerd in een hofje aan de 

Louisesingel in Zutphen. De bewoonsters woonden er zonder dat ze huur hoefden te betalen.  

Voor het beheer van dit hofje richtte ze in 1895 de Sarepta Stichting op. 

Na haar dood in 1917 vielen de bezittingen van deze stichting toe aan de diaconie van de 

Hervormde Gemeente. Ze stelde als voorwaarde dat de diaconie de doelstellingen van de Sarepta 

Stichting zou blijven behartigen. De diaconie heeft het tot eind jaren zeventig, op de oude voet 

voortgezet. 

In die tijd was het hofje aan restauratie toe. De bedsteden waren niet meer praktisch om te 

gebruiken. Er werd een grondige verbouwing, met een verkregen subsidie van de Gemeente 

Zutphen, uitgevoerd. Belangrijkste verandering was dat er een aparte woon – en slaapkamers 

werden gerealiseerd. Na deze verbouwing was het niet meer mogelijk om de woningen kosteloos 

ter beschikking te stellen. Omdat de sociale wetgeving steeds ruimer werd was het ook niet meer 

noodzakelijk. De statuten moesten daartoe in 1980 dan ook gewijzigd worden. De huurprijs werd 

nu bepaald door de exploitatiekosten van het hofje. Ook de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor een woning werden aanzienlijk verruimd. Ook niet weduwen  mochten er nu wonen en 

hervormd was ook niet meer een voorwaarde. 

Wijziging eigendom Sarpetahofje. 

Rond de eeuwwisseling was de bouwkundig estaat van het hofje zodanig dat er weer een 

ingrijpende verbouwing noodzakelijk was. Omdat de diaconie vond dat het beheer van woningen 

niet langer tot haar core business behoorde, werd besloten om het hofje over te dragen aan de 

bewoners. Zij richtten een nieuwe stichting op, de ”Stichting van Heden”, waarbij ze bepaalden dat 

ze recht wilden blijven doen aan het karakter van de gebouwen van het hofje aan de 

Isendoornstraat. In 2005 werd het gebouw verkocht aan de nieuwe stichting en hield de 

bemoeienis van de diaconie met het hofje op. 

Sarepta Stichting als fondsbeheerder. 

Omdat de doelstelling van de Sarepta Stichting weer veranderde moesten de statuten nog een 

keer worden aangepast. Er is nl. nog een fonds: het “Nijhof fonds”, waarin zich de erfenis van fam. 

Nijhof uit Warnsveld bevindt. Deze familie had bij testament bepaald dat hun bezittingen werden 

vermaakt aan de Diaconie van de Hervormde gemeente met als oogmerk om de opbrengsten van 

het fonds te gebruiken voor de instandhouding van het hofje. Nu dat niet meer nodig was werd de 

doelstelling van de Sarepta Stichting nogmaals verruimd : Het verlenen van financiële steun dan 



wel het verlenen van steun in raad en daad, al dan niet in relatie met huisvesting, aan diegenen 

die deze steun behoeven van bij voorkeur 50 jaar en ouder en van protestante huize. 

Hiermee was een nieuwe fase aangebroken, waarbij de Sarepta Stichting als subsidieverlener 

optreedt. In de afgelopen jaren is subsidie verleend aan instellingen die vooral te maken hebben 

met de huisvestingssituatie van ouderen. Bij voorbeeld: 

-Gastenfonds Hospice Zutphen, 

- Mantelzorg activiteiten Perspectief Zutphen,  

- Stichting Vrienden van Sutfene,  

- 5-jarig project voor pastorale zorg aan bewoners van de Zutphense tehuizen. 

 -keuken voor gezamenlijk eten project van Perspectief in de Uitwijk,  

- Stichting Lokaal voor de inrichting van een huiskamer voor bewoners Sint Elisabeth, 

- Odensehuis Zutphen  

- Hospice Warnsveld. 

- e.a. 


