Hope College

Hope College Digital Commons
Van Raalte Papers: 1850-1859

Van Raalte Papers

4-21-1858

Notice in De Hollander
Albertus C. Van Raalte
Henry ten Hoor

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.hope.edu/vrp_1850s

The original documents are held in the Holland Museum. This digitized material is intended for
personal research/study only. The original documents may not be reproduced for commercial
use in any form or by any means, electronic or mechanical, without permission in writing from
the Holland Museum.
Recommended Citation
Van Raalte, Albertus C. and ten Hoor, Henry, "Notice in De Hollander" (1858). Van Raalte Papers:
1850-1859. 38.
https://digitalcommons.hope.edu/vrp_1850s/38

This Book is brought to you for free and open access by the Van Raalte Papers at Hope College Digital Commons. It
has been accepted for inclusion in Van Raalte Papers: 1850-1859 by an authorized administrator of Hope College
Digital Commons. For more information, please contact digitalcommons@hope.edu.

21 April 1858

Holland, Michigan

Rev. Albertus C. Van Raalte placed a notice on this date in De Hollander that the annual
day of prayer for crops is 28 April. The date VR sent the note was 12 April.

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the collection of the Holland Historical Trust at the Joint Archives of Holland,
Hope College.

For The Hollander
ANNOUNCEMENT
The 28th of April is Prayer pay for crops. Our welfare
is in the Lord's hand. But let the precious soul be considered
above all: seek ye first the kingdom of God, says the Master,
and the other will be granted you.
A.C.van Raalte
Secretary

Holland, 12 April 1858
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af te loosen, overeenkomstig de Wet, gemaakt door het
Wetgevend Ligchaarn van dezen Staat, noodigt degenen,
die hierop gelieven te reflecteren uit, om nadere infor matte te komen nemen bij bovengemeld Bestuur.
JOHN ROOST, Supervisor,
, IULDER, Justice of the Peace,
0. HOFMA.N, Township Clerk.
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