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Our lives, together, are nourished by the truth that genuine friendship is
the source of vibrant and everlasting love. We promise to be honest and
gentle, anticipating our milestones, celebrating our successes, honoring
our uniqueness and striving to paint the future with confident strokes
of kindness.
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Our love, forever, will be an inspiration to family, friends and others
who are, or will be in love. We are Trust’s honored caretakers and we
will delight in an elegant freedom born from mutual respect.
Our laughter, sparkling, is our song. Its melody will fill our home and
color our memories.
We will remember why we fell in love.
Our sacred covenant is valid and binding.

Bride __________________________________________________ הכלה
Groom _________________________________________________ החתן
Witness __________________________________________________ עד
Witness __________________________________________________ עד
Rabbi __________________________________________________ הרב
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