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3 May 1866

Holland, Michigan

It was reported in a note published in De Hope on this day that Rev. Philip Phelps learned
from Dr. Albertus C. Van Raalte that VR and Mrs. VR were expected to be in New York
very soon. The Van Raaltes were in the process of traveling to the Netherlands.

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.

The Hope, 3 May, 1866
In answer to the many questions of whether or not we
have heard from Dr. van Raalte, we say that yesterday we received
a letter from Dr. Phelps written last Wednesday in New York,
in which it is said that the Rev. and Mrs. van Raalte were
expected there on that day.

Tr.: H. ten Hoor
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