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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Eva’s leven is geen feest. Ze wordt als nakomertje geboren in het boerengezin Seesing. 

Het kleine meisje is ongewenst en het gezin waarin ze opgroeit laat geen kans onbenut 

om haar dat te laten merken. Eva is eenzaam, ziekelijk en wordt slachtoffer van 

seksueel misbruik. Dit drukt een enorm stempel op haar leven. Ze ontworstelt zich aan 

het verstikkende milieu door te gaan studeren. 

 

Haar verleden blijft als een boemerang terugkomen. Na een mislukt huwelijk valt Eva 

in een diepe put en raakt verslaafd aan alcohol. Als Eva denkt dat haar leven voltooid 

is, wordt er vanuit de hemel ingegrepen. Na een wonderbaarlijke redding werkt ze 

hard aan haar herstel. Ze begint aan een reis met God, ontmoet bijzondere mensen en 

leert steeds beter om Zijn stem te verstaan. Eva weet dat God een doel met haar heeft. 

Ze moet aan Zijn hand op haar bestemming komen. 

 

Ervaar hoe de duisternis Eva’s leven moeilijk heeft gemaakt, maar vooral hoe het licht 

deze vrouw heeft beschermd. 

 

Over de auteur: 

Eva Seesing stelt zich voor op Scholtenuitgeverij.nl: Ik ben Eva Seesing, 62 jaar, moeder 

van twee volwassen kinderen en ongehuwd. Ik geniet volop van mijn leven. Ik werk 

fulltime als ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Naast mijn werk ben ik op 

allerlei gebied creatief bezig. Ik heb altijd wel iets te doen, als ik niet werk schrijf ik, 

teken ik of ben ik aan het handwerken. Als het zonnig is ga ik heel graag naar het strand. 

Dan kan ik urenlang genieten van de zee. Ik heb op een bijzondere manier God leren 

kennen. Daar ben ik elke seconde van mijn leven dankbaar voor. 

 

Inzien: 

https://scholtenuitgeverij.nl/shop/auteurs/eva-seesing/eva/  → inkijk 
 
Extra/Recensies: 
https://scholtenuitgeverij.nl/shop/auteurs/eva-seesing/eva/ → beoordelingen 
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