Renewal

Restatement of vows in Hebrew and English (Hebrew and English are translations of each other)
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באאא בשבת אאאאאאאאא לחדש אאאאא שנת חמשת אלפים ושבע
, הבעל אאאאאאאאאא, באאאאאאאאאאאאאא,מאות אאאאאאאא
 חוברו יחדיו בפני המשפחה וחבריהם כדי לחדש,והאישה אאאאאאאאאא
 "היום אני: ובאהבה וחמלה הם הבטיחו זה לזו,את שבועת נישואיהם
 אני מבטיח. כפי שאהבתיך אתמול ואוהב אותך מחר,אוהב אותך כל כולי
 לשמור אותך בליבי ממש כפי שאני מלפף.לעמוד לצידך ברגעייך הקשים
 טקסט זה שייך למיכה פרקר ארטוורקס אינקורפורטד.אותך בזרועותיי
 האדם, אם משפט זה מופיע בגוף הטקסט.וחוקי זכויות היוצרים חלים עליו
 אני נשבע להמשיך לחלוק איתך את.שמשתמש בו עושה זאת ללא רשות
 אני מבטיח להמשיך. לשמוח בשמחותייך ולנחמך בצערך,חלומותייך
 כשאני לא אראה אותך את תהיי. ידידך ומאהבך, יועצך,להיות איש סודך
 ברגע. את כל כולי, אהבתי, שמחתי, כל חלומותיי, את כל חיי.במחשבותיי
 ככל שאנו מזדקנים ואהבתנו ממשיכה.זה הנך כל מה שאני יודע ורואה
 מי ייתן ונוכל להמשיך לחוש את התשוקה והחיבה שאנו חשים,להבשיל
“. שבועתנו המחודשת ההדדית חותמת מסמך זה.זה כלפי זו היום
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On the xxxxxx day of the week, the xxxxxxxxxxxxx day of xxxxxxx, in the year xxxxx, which
corresponds to the xxxxxxxxxxxxxxxx day of xxxxxxxxxxxxxx, in the year xxxxx, in
xxxxxxxxxxxxxxxxx, the husband, xxxxxxxxxxxxxxx, and the wife, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
joined each other before family and friends to renew their vows of marriage, and with love and
compassion each vowed to the other: “Today I love you completely, as I did yesterday and as I will
tomorrow. I will continue to be there for you when you need me most. I will hold you in my heart just
as I hold you in my arms. I will continue to share in your dreams, delight in your joys, and comfort you
in your sorrows. I will remain your confidant, your counsel, your friend, and your lover. When you are
not within my sight, you will be within my thoughts. You are my life; you are my dreams; you are my
joy; you are my love; you are my everything. At this moment you are all that I know and all that I
see. As we grow older together and our love continues to mature, may we hold on to the passion and
affection for each other we feel today. Our renewed commitment to each other seals this document.”
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