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25 April 1860

Holland, Michigan

The marriage of Rev. Pieter Oggel and Miss J. M. W. van Raalte was announed in De Hollander.
Four ministers were present! [I think that it can be presumed that her father, Rev. Albertus C.
Van Raalte, conducted the ceremony.] Rev. Cornelius Vander Meulen had come up from
Chicago for the wedding.
In Dutch; translation by Simone Kennedy, 2002.
Original in the archives of the Holland Museum.

1860, 04-25

Translation by Simone Kennedy

De Hollander, Wednesday 25 April 1860
Oggel and Van Raalte get married

We were just ready to print our paper last Wednesday, when we heard the church bells
announcing the beginning of the public wedding service for the honorable Mr. P. J. Oggel
and Miss J. M. W. van Raalte, to be held in the normal church. Family members, but also
many others, had come to this service. The presence of four ministers — our own three
ministers and the Rev. C. van der Meulen from Chicago — increased the solemnity of the
event. A few hours after the wedding ceremony the couple left for a trip. Most of their
relatives apparently accompanied them to Grand Rapids.
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