
 

 

 

 

 

GETUIGE SPEECH YVONNE 
 

Lieve Mark en Paulo, 

 

Ondanks dat ik niet aanwezig kan zijn bij deze mooie en bijzondere  

dag wil ik jullie op deze manier via Jan laten weten wat vriendschap  

voor mij betekend maar vooral wat jullie voor mij betekenen. 

 

Vriendschap betekend dat je van elkaar houdt en elkaar ruimte  

geeft zodat elk een eigen leven opbouwt. 

Vol begrip hoe dit leven ontstaat en interesse in hoe het iemand vergaat. 

Vriendschap is liefde, vertrouwen in elkaar en eerlijkheid. 

 

Paulo, 

Jaren geleden hebben we elkaar leren kennen op een feest en vanaf dag 1 was er een klik en dat is 

uitgegroeid tot een warme en liefdevolle vriendschap. 

Je bent er altijd voor mij in goede en slechte tijden, je hoort me aan en geef zo nodig advies maar 

vooral een luisterend oor. We kunnen ook enorm veel lol hebben samen of de dansvloer onveilig 

maken met onze dancemoves.  

Toen je nog vrijgezel was heb ik me wel eens zorgen gemaakt of je wel "veilig" was en je weet zelf wel 

wat ik bedoel 🙂 

Op de verjaardag van Tim vertelde je mij; Yvonne ik heb iemand leren kennen en ik ben verliefd, je liet 

mij een foto zien van een charmante man. 

Kort daarna hebben we Mark leren kennen tijdens een etentje en hij werd met gepaste afstand 

goedgekeurd want ik wilde natuurlijk wel weten wat voor vlees we in de kuip hadden. 

 

Mark, 

Vanaf dat moment kwam ook jij in mijn leven. 

De eerste keer dat ik jou aan zag komen lopen zei ik tegen Chris;  kijk nou toch weer...het is niet 

zomaar iemand, het is een baron, kaarsrechte rug, loopstok en een trotse houding. 

Na jou een paar keer ontmoet te hebben zag ik dat je Paulo heel gelukkig maakt en vanaf dat moment 

werd je ook mijn vriendje. 

En Mark.....Ik kan nu zeggen dat ik net zoveel van jou houdt als van Paulo, je humor zou ik niet willen 

missen, soms zit er wel eens een slechte grap tussen maar dat is je vergeven 😜 

 

De 16e gaan jullie nogmaals het jawoord geven aan elkaar en het is heel verdrietig dat wij er niet bij 

kunnen zijn maar met heel veel liefde zullen wij in gedachte bij jullie zijn. 

 

Love you both to the moon and back 💕 

 

Dikke kus, 

 

Yvonne 

 

 


