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Weduwnaar van Olga Blatnik 
Gehuwd met Diny Vlieger - ter Hoeven 

Sjef was een man die voor iedereen klaar stond. Be-
reid om iedereen te helpen die zijn hulp nodig had of 
kon gebruiken. Deze kwaliteiten kwamen zeer goed 
van pas in de jaren dat hij als KCK- reisleider diverse 
reizen heeft gemaakt. Hij heeft volop genoten van het 
reizen, de autoritten en het organiseren. De reis door 
Amerika in een camper samen met Diny was één van 
de hoogtepunten van de vele buitenlandse reizen. 

Sjef begon als IS-jarige jongen te werken in de mij-
nen. Hij heeft door hard werken en avondstudie uit-
eindelijk een mooie carrière gehad die hij beeindigde 
als arbeidsconsulent bij de GMD. 

Tijdens zijn huwelijk met Olga, werd hij vader van 
zoon Jos en dochter Roos. Olga stierf na een lang 
ziekbed. Sjef was al opa van Johan en kreeg begin ja-
ren negentig samen met Diny, zijn tweede vrouw, nog 
vier kleinkinderen, Naomi, Thomas, Indra en Zosha. 
Opa, een rol die hij prachtig vond. Hij was gek op al 
zijn kleinkinderen en vond niets leuker dan dat ze 
kwamen logeren en dan gezamenlijk eropuit trekken. 
Bijzonder trots was hij toen hij ook nog overgrootopa 
werd van Danique. 

Bij zijn pensionering ontving hij een Koninklijke 
onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 
voor zijn vele vrijwilligerswerk. 

De laatste jaren van zijn leven stonden in het teken van 
de zorg voor Diny, die door haar ziekte dementie vol-
ledig van hem afhankelijk werd. Zijn strijd was erop 
gericht haar te overleven en daarmee haar leven tot een 
goed einde te brengen. Helaas was dit laatste hem niet 
gegund. Zijn lichaam was op, mede door de harde jaren 
in de mijnen waren zijn longen beschadigd. 

We hopen dat hij nu rust bij God mag vinden. Laat 
hem in onze harten verder leven. 


