
 

 

 

 

 

huwelijksGelofte paulo 
 

Lieve, aimabele Mark 

Wat is het allermooiste cadeau dat je op je 50ste verjaardag kunt krijgen? 

Een prachtige dag hier in Silves samen met familie en vrienden. 

Maar mooier nog; een héél leven voor me met een lieve, warme en zorgzame man. 

Twee prachtige dochters waar ik dol op ben en zielsveel van hou. 

Deze dag had ik 10 jaar geleden nooit durven dromen,  

ik had namelijk een spirituele wens; "In balans zijn" 

Ik wist toen niet wat dat precies inhield, maar ik had gewoon dat gevoel. 

Nu 10 jaar later ervaar ik "het in balans zijn", als een rode wijn die de tijd heeft gehad  

om te rijpen in het vat. Een wijn die nu op dronk is, om deze nieuwe verbinding met jou aan te gaan. 

Als mens ga je door diverse fases in je leven, je deelt mooie momenten samen met dierbaren. 

Gaandeweg veranderen relaties in je leven. Je moet loslaten. En dat is goed, want alles wat je als ziel 

nodig hebt, komt altijd op je pad.  

En zo ben jij 3 jaar geleden op mijn pad gekomen. Totaal onverwachts, oprecht en zonder 

verwachtingen. Het voelde meteen goed, het voelde meteen vertrouwd. 

Je staat altijd klaar om mij en anderen te helpen. Je bent loyaal en toegewijd aan je dierbaren en weet 

instanties zo heerlijk op hun plaats te zetten. Want jij houdt niet van onrechtvaardigheid!  

Jij kunt intens genieten van de kleinste dingen. Hierdoor ben ik het grotere geheel gaan zien. 

Je houdt van de natuur, van lekker eten en van processies. Het is een verademing om met jou te 

mogen samenleven, want je bent puur tot diep in je ziel. 

Samen zijn we een goed team! We lijken veel op elkaar, maar zijn ook weer heel verschillend.  

We vullen elkaar aan zonder 1 woord te zeggen. We vestigen dagelijks een nieuw record in het 

zeggen: ”ik hou van je” en hebben continue koosnaampjes voor elkaar. 

We halen het beste in elkaar naar boven en delen elkaars dromen. 

Altijd goedlachs en vrolijk doe je je ding. Als 2 kinderen halen wij grappen en grollen uit en daar lachen 

we zelf nog het hardst om. Onze humor begrijpen wij alleen!  

Je durft je kwetsbaar op te stellen, daar kan ik weer veel van leren. 

Lieve Mark blijf jezelf en verander nooit. Beloof het me! Ik hou zielsveel van jou. 

Je bent mijn rustpunt, je bent mijn rots in de branding, je bent mijn “thuiskomen”. 

Met heel mijn hart kies ik voor jou. 

Ik zal je liefhebben en respecteren, alle dagen van mijn leven. 

Dank je wel dat je in mijn leven bent. 

 

Uitwisseling ringen: 

 

Mark, nós casamos pelo civil em Beek.  

Mas hoje aqui em Silves reforçamos um ao outro  

na presença da nossa família e amigos.  

Aceita esta aliança como um símbolo do meu amor infinito por ti. 

 


