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Met ongelooflijk veel verdriet en pijn laten we je weten, dat onze allerliefste zoon en broer ten gevolge van een noodlottig 
verkeersongeval van ons is weggenomen.

Tomas had een intens en dynamisch leven. De uitdagingen van het leven waren voor een gevoelig mens als hij soms 
moeilijk te hanteren, maar Tomas zei: “Ik ga altijd door, ik ben een vechter”.
Hij werkte keihard om verder te groeien. Er lag veel moois op hem te wachten.

Hij was een spiritueel mens, had een groot hart en was een mens van de natuur,  onafscheidelijk van zijn hond Onyx 
(zijn kind, maatje, steun en metgezel).

Onverwacht heeft hij nu een ander pad, die naar het licht, moeten inslaan.

We weten dat hij vrij is en geloven dat zijn geest en ziel zullen voortbestaan.

Er zal geen dag voorbij gaan dat hij niet bij ons zal zijn, in ons hart, onze  gedachten en onze herinneringen. 
Het gemis is onbeschrijfelijk.

zijn moeder: Willow van Egmond
zijn vader: Piet van Oosten
zijn broer: Milan van Oosten

Onyx

Contactadressen:
Willow: Nieuwe Westerdokstraat 76, 1013 AG Amsterdam, womans1stspirit@gmail.com

Piet: L. J. M. Beelstraat 8, 1067 WJ Amsterdam, pvoosten@telfort.nl

Er is gelegenheid om afscheid van Tomas te nemen op zaterdag 26 juni – tussen 11.00 en 12.30 uur – in De Duif, 
Prinsengracht 756 in Amsterdam.

De aansluitende afscheidsceremonie in besloten kring is vanaf 13.30 uur via livestream te volgen 
(te bekijken tot en met 25 juli) https://start.memoriam.tv/98S1-VNKC

Op www.uitvaartamsterdam.nl/online-condoleren.php ben je welkom met herinneringen aan Tomas. Ook kan je daar in de 
loop van deze week mogelijk informatie vinden over eventuele aanvullingen op of wijzigingen in het programma.

Je bent tussen 16.00 en 20.00 uur van harte welkom in Villa Buitenlust, Spaarndammerdijk 319 A in Amsterdam. 
We hebben daar de tijd elkaar te ontmoeten en na te praten.

Bloemenadres: Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE Amsterdam (tijdens kantooruren).


