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6 July 1871

Holland, Michigan

1,--o 1794
••-•
,

This notice appeared in De Hope on this date: Today CHRISTINA JOHANNA DE MORN fell
asleep in Jesus, at the age of fifty-six years. For thirty-five years the faithful spouse for life, a gift
of God, of the undersigned: A. C. Van Raalte. Holland, Mich., June 30, 1871. For Particular
and General Information.
Original at the Joint Archives at Hope College.

De Hope, July 6, 1871

Today CHRISTINA JOHANNA DE MOEN fell asleep in Jesus, at the age of fifty-six
years. For thirty-five years the faithful spouse for life, a gift of God, of the undersigned
A. C. Van Raalte
Holland, Mich., June 30, 1871
For Particular and General Information
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