
ffi Capel Y Tabernacl Efail Isaf

Daeth blwyddyn arall i ni ymg5rnnull, i drefnu, ysbrydoli ac i wneud gwahaniaeth.
Mae croeso i chi hyrwyddo gweithgareddau ein rymuned yn y daflen wythnosol

trwy geraintrees@hotmail.com.

Tafod y Tab
Gair bach i atgoffa pawb mai heddiw yw'r

diwrnod olaf i dderbyn unrhyw gyfraniadau

{adroddia dau / lluniau) ar gyfer y rhifyn
nesafoTafodyTab.

Anfonwch at emlvn.davies@which.net cyn
diwedd y dydd heddiw. Diolch yn fawr.

Bwrdd Cyfarwyddwyr
Bydd y cyfarfod nesaf am7.30 nos Fawrth
17 Ionawr. Rhowch wybod i Gwilym Huws

os oes rhyw'beth y teimlw,ch y dylid ei dratbd
yno. Diolch.

Y SULIAU NESAF
Ionawr 15ed- cwrdd teuluol gyda

Gwerfyl, Tomos a Ceri Anwen Rhiannon
yn cyfeilio

Ionawr 22ain - Y Prifardd Mererid
Hopwood gydag Iwan Rowlands yn

llywyddu. Bethan yn cyfeilio
Ionawr 29 Rhiannon Humphreys yn

llywyddu, y Parchg. Gethin Rhys, a Sian yn
cyfeilio

Chwefror Sed * Carol Williams yn
llywyddu, my$rrdod gan Emlyn

Chwefror 12fed - Carwyn Lloyd Jones yn
llywyddu, myfyrdod gan y Parchg. Aled

Edwards
Chwefror 19 - Oedfa deuluol gyda Dafydd

a Lowri Roberts
Chwefror 26ain - Nia Williams yn

llywyddu, my$rrdod gan y Parchg. Gethin
Rhys

Y PWYLLGOR GOFAL

Sydd eyfarfod nesaf y pwyligor gofa* yn y
ganolfan, bnawn Sul lonawr 2V am 2 o'r glcch
Mae'r criw yn awyddus iawn i ddenu aelcdau

newydd - yn efilvedig o blith rhieni'r Ysgol
Sul. Nod y grwp yw cynnig gofal ac estyn llaw.

Am fanylion pellach cysylltwch 6 Lowri
ar lowri@ela ncreigiau. plus.com

NEWYDDION TEULUOL

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at
Nia a Golin Williams wedi i Nia golli ei

mam yn ystod y dyddiau diwethaf.
Dymunwn hefyd bob cefnogaeth i

Wendy a Bethan Reynolds a'r teulu ar
adeg anodd iawn.

Mae'r casglu'n parhau ar gyfer Teuluoedd
mewn Argyfivng a phrosiect Adref. Os oes
gennych ddillad plant, dillad gwely, sachau

cysgu, neu nwyddau ymolchi, mae modd i chi
eu gadael yn llofft y capel fel arfer, a bydd
John yn sicrhau eu bod yn cyrraedd pen eu
taith. Diolch i chi am eich cefnogaeth.
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MERCHED Y TAEERNACL

lonawr 31 am un o'r gloch
Cyngerdd awr ginio

yn Neuadd Dewi Sant.

Sioned Gwen Davies.

Hi fydd yn cynrychioli Cymru yn
'Canwr y Byd' 2017.

Itkeddlbqtlale
Ilaailltra Faer&ct/ I&ut*it f**e

Ilatllurce d${d Scte l}ryprea
nwyl i bewbr her* es ita*

3er,Ilot D€p
?sqfort*e #obfad*

An suctia* csrd bsrn dsdce ta rcise mcney far the txal appeal for
the yauth Eisteddfad in summer 2AL7

*ii oedolion/ *dxrfq- *t Olarf'l &il&w
Ika}rsu .T!}IE. Start

uo?rwcn lod poD gwyDodaetn am ryuuyo yr
eglwys ar gael ar y

wefan, www.tabernacl.org ac os hoffech chi
ragor o fanylion am unrhyw agwedd,

cysylltwch 6'r Ysgrifennydd, Gwilym Huws:
ge h pengwern@vahoo.co. uk/

o77ta 237?27

Os ydych yn gwybod am newyddion
i'w rannu er mwyn hwyluso'n gallu i

gefnogi'n gilydd a'n cymuned, plis
rhowch wybod. Mae'r pwyllgor gofal

yn frwd i gefnogi rnewn ffyrdd personol
a'r gweithgor cyfiawnder

cymdeithasol/elusennau yn barod iawn
eu cefnogaeth hwythau mewn ffyrdd

eraill.

Y Safle
Mae gofal safle'r capel wedi symud wrth
Ann Dixey i loan Rees. Diolch i Ann am

eigwaith dros bron i ddegawd a
dymunia-dau go rau-i I oan . 

-

Os hoffech drefnu achlysur o unrhyw
fath sy'n defnyddio'r Ganolfan neu'r

Capel, cysylltwch trwy ffon neu decst ar
07815 34L527 neu 07539 452L30 neu

ca rolinerees2@ hotma il.com

NOSON YNG NGHWMNI
CLEIF HARPWOOD
Canolfan Gartholwg

7.30 Nos Wener 13 lonawr
Tocynnau: 810 (t8)

Newyddion Da

Ar noswyl y nadolig, rhwng y bore coffi
ac oedfa { I o'r gloch, fe godwyd tua
[500 tuag at 5 elusen lleol y capel yn

2016. Diolch am bob cefnogaeth.

$ narnvfi* v, o.5iwn i ddod ar fs.ebdc Turnpath & ocsi{rn Santes Dwyn*.n ?

CYLCH CADWGAN

Nos Wener 2O lonawr 2017 am
8.00pm.

DT WYNNE DAVIES

yn siarad ar y testun:
'Ar gefn ei geffyl'

yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efai! lsaf


