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11 April 1860

Holland, Michigan

On this date, it was reported in De Hollander the following announcement: "In the
Sunday morning service the Rev. Dr. A[lbertus] C. van Raalte made the first
announcement of the engagement of the Rev. Mr. P[ieter] J. Oggel, of Pella, and Miss
J[ohanna] M. W. van Raalte of Holland, Mich[igan]."

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the Joint Archives of Holland at Hope College, Holland, Michigan.

In the Sunday morning service the Rev. Dr. A.C.van Raalte made
the first announcement of the engagement of the Rev. Mr.
of Pella, and Miss J.M.W.van Raalte of Holland, Mich.

Tr: Henry ten Hoor
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