WYTHNOS CYMORTH
CRISTNOGOL
Mai 15 - 21 2016
Os ydych chi ar gael ac yn
fodlon casglu o dŷ i dŷ yn
Efail Isaf, a fyddech cystal
â thorri eich enw ar y
rhestr yn y cyntedd?
Bydd John Llewellyn yn
cydlynu'r casgliad fore Sul
nesa. Diolch yn fawr i chi
am eich cefnogaeth.

HELPU PLANT

Mae ymgyrch newydd ar y gweill i
gasglu dillad i blant mewn
gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria,
Macedonia a Gwlad Groeg. Os ydych
chi mewn sefyllfa i helpu - gyda dillad
neu'n ariannol - cewch y manylion i
gyd am beth yn union sydd ei angen
ar wefan y capel ac mewn e-bost
diweddar, neu mynnwch daflen gan
Carys Davies neu Ann Davies ar
ddiwedd yr oedfa.

MERCHED Y TABERNACL
Bore Gwener 13eg Mai
Cwrdd am 11 mewn siop
goffi ddiddorol sef
Bydd y Twmiaid yn mynd i Dresaith
Sunflower & I, Sgwar
penwythnos nesaf ac yn cyfrannu at
Mount Stuart yn y Bae
wasanaeth dathlu agor y capel ar y
15eg o Fai.
Os oes gennych gyhoeddiadau:
geraintrees@hotmail.com neu
07816341527

Clwb Babis y Tabernacl
Dros y blynyddoedd bu Clwb
Babis yn y Ganolfan yn ystod yr
wythnos. Mae ystafell hyfryd a
thegannau addas yno i gynnal
cyfle chwarae i’r plant a phaned
i’r oedolion. Oes yna rieni neu
mamgus/tadcus yn y capel a
hoffai ddod at ei gilydd gyda
rhai bach? Mynnwch air gyda
LOWRI ROBERTS i drafod beth
oedd yn ei le......

www.tabernacl.org

Bore Sul 15 Mai am 10.45
Oedfa Arbennig i’r teulu cyfan i
ddathlu ail-agor y Capel, gyda bwffe
ac amser yn y parc i ddilyn.

Plis

rhowch eich enw ar gyfer y bwffe i
Caroline Rees ar ddiwedd y
gwasanaeth, a rhowch wybod iddi os
ydych yn gallu cyfrannu bwyd.
Diolch.
(carolinerees2@hotmail.com)

Mai 8ed
Sul Cymorth Cristnogol gyda’r
pwyllgor, taflen gan Gwilym ac
Eleri Huws, a sgrin gan Huw Rees
Mai 15
Dathliad cael adeilad bendigedig i’r
Tabernacl – gyda Heulyn a Catrin,
Criw’r Twmiaid, Plant yr Ysgol Sul,
Parti’r Efail, Côr yr Einion a llawer
mwy. Bwyd a parc i ddilyn.

CYLCH CADWGAN
Nos Iau 5 Mai 2016 am 8.00pm.

Y PRIFARDD GERAINT
LLOYD OWEN
'Geraint a Gerallt'
yng Nghlwb Rygbi Pentyrch
Cydnabyddir cefnogaeth
Llenyddiaeth Cymru

Y BANC BWYD. Diolch am y
gefnogaeth gyson – cedwir y

Mai 22
Emlyn Davies a Margaret Pritchard Copley
Mai 29
Allan James a Rhiannon Humphreys. Taflen
a Sgrin yng ngofal Mal Pate a Ceri Anwen.
Mehefin 5
Gwenfil Thomas a Chriw Creigiau

bocs yn yr ystafell fach sydd tu
ȏl i’r piano yn y capel

