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2 February 1860

Holland, Michigan

De Hollander announced that Dr. A. C. Van Raalte returned "in fair health" after a three month
absence. "The large crowd that came to church hung on his every word."
In Dutch; translation by Simone Kennedy, 2002.
Original in the archives of the Holland Museum.

1860, 02-02

Translation by Simone Kennedy

De Hollander, 2 February 1860
ACVR preaches after absence

Last Sunday afternoon we had the privilege again to enjoy a worship service led by our
own pastor, Dr. A.C. van Raalte, who returned to us in fair health after a three month
absence. The large crowd that came to church hung on his every word, as usual.

1860, 02-02

Translation by Simone Kennedy

De Hollander, 2 February 1860
ACVR preaches after absence

Last Sunday afternoon we had the privilege again to enjoy a worship service led by our
own pastor, Dr. A.C. van Raalte, who returned to us in fair health after a three month
absence. The large crowd that came to church hung on his every word, as usual.
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