
 

Newyddion Teulu a Chyhoeddiadau 

BANC  BWYD  PONTYCLUN 

Diolch yn fawr iawn i'r criw selog fu 

unwaith eto yn helpu aelodau 

Bethel Pontyclun yn y casgliad yn 

Tesco Tonysguboriau ar gyfer Banc 

Bwyd Pontyclun. Mae'n argoeli i fod 

yn gasgliad swmpus, fel arfer. 

CASGLU  DILLAD  

I BLANT FFOADURIAID 

Ewch i’r Adran Newyddion i weld 

lluniau rhai o’r plant bach mewn 

gwersyll i ffoaduriaid yng ngwlad 

Groeg yn gwisgo dillad a anfonwyd 

gennym ni fel aelodau’r Tabernacl. 

Diolch yn fawr i bawb gyfrannodd 

mor hael at y casgliad.  Byddwn yn 

dechrau casglu dillad gaeaf ym mis 

Medi, a dillad haf eto yn y 

gwanwyn. 

Bydd y casgliad i helpu teuluoedd 

lleol mewn argyfwng yn dechrau 

eto pan fydd John Llew yn clywed 

gan y Gwasanaethau Cymdeithasol 

eu bod yn barod i dderbyn dillad ac 

eitemau eraill gennym. 

Y SULIAU NESAF 

Gorffennaf 10 am 10:30 a.m. 

Sul y Cyfundeb 

Ysgol Gymraeg Pen-y-Garth 

Sully Road, Penarth CF64 2QN 

(Fydd dim oedfa yma yn Efail Isaf) 

 Mae angen 3 neu 4 o bobl fyddai’n 

fodlon helpu gyda darlleniadau 

byr yn Sul y Cyfundeb.  Mynnwch 

air gydag Eirian os ydych yn mynd 

i fod yno.  

Gorffennaf 17: 

Sul i’r Teulu 

gyda phicnic a gemau i ddilyn. 

Y PLANT LLEIAF  

Byddai’n dda petai’r plant yn gallu 

eistedd ym mlaen y capel am hanner 

cyntaf y gwasanaeth - a bydd 

meinciau addas gael yn fuan. Fodd 

bynnag, os yw rhieni gyda phlant 

bach yn eistedd yn y llofft, erfyniwn 

arnoch i fod yn ofalus i beidio gadael 

iddyn nhw grwydro. Mae pryder 

wedi ei fynegi am blant “free-range” 

sydd yn mynd braidd hyn agos at 

flaen y balconi. 

ARGYFWNG LESOTHO 

Anfonwyd £1,000 o’n casgliad 

Lesotho misol ni i helpu Mohale’s 

Hoek a phentref arall yn Lesotho 

oedd mewn angen dybryd am fwyd 

oherwydd cyfnod maith o sychder. 

Aeth yr arian drwy gronfa Gwenallt 

Rees, Tabernacl yr Ais, a 

gyrhaeddodd gyfanswm o £9,000 i 

gyd. 

Cyfarfod y Pwyllgor Gofal 

yn y capel Gorffennaf 17eg  

am 2:30 p.m. 

 

MERCHED Y TAB 

Bore Llun, Gorffennaf 4ydd 

Bore coffi am 10:30 yng nghartref 

Eifiona (35 Penywaun, Efail Isaf)  

Casgliad at Elusen Clefyd y Siwgr. 

Croeso i Bawb 

TAFOD Y TAB 

Gwahoddir cyfraniadau o bob math, yn 
adroddiadau, erthyglau a lluniau, ar 
gyfer rhifyn mis Gorffennaf o Tafod y 
Tab. Os oes gennych eitemau i'w 
cynnwys, anfonwch nhw at Eleri a 
Gwilym Huws 
(gehpengwern@yahoo.co.uk/ 01443 
225205) erbyn dydd Llun 11 Gorffennaf 
fan bellaf. 
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi 
anfon at yr eglwys yn gofyn am gopïau o 
ôl-rifynnau Tafod y Tab i'w hychwanegu 
at eu casgliad o gylchgronau Cymraeg a 
Chymreig o dan y Ddeddf Adnau 
Cyfreithiol. Rydym wedi llwyddo i ddod 
o hyd i gopïau o rifynnau 3, 4 a 5 ond 
nid o rifynnau 1 a 2. Os oes unrhyw 

Clwb Hwyl Gwyliau Haf 
 

Mae gwahoddiad i 
blant a rhieni / 
mamgu / tadcu ddod 
at ein gilydd dros y 
gwyliau i chwarae a 
chymdeithasu 
 

 
2il Awst – Gwlyptir Casnewydd 
16eg Awst – Fforest Fawr, Tongwynlais 
30ain Awst - Parc Gwledig Bryngarw 

 

Bydd yr oedfaon dros wyliau’r haf 
yn amrywio rhwng  

Gwaelod-y-garth ac Efail Isaf.   

Os oes gennych gyhoeddiadau: 
geraintrees@hotmail.com  

neu 07816341527 

Os hoffech fod yn rhan o’r criw sy’n cynnal y wefan , cysylltwch ag emlyn.davies@which.net 

http://www.tabernacl.org/hanes-yr-achos/newyddion/
mailto:geraintrees@hotmail.com

