Croeso i’r Tabernacl

Mai 28ain 2017

Diolch i Ann ac Emlyn Davies am ofalu am y gwasanaeth heddi. Gwilym Huws
oedd yn eich croesawu, Eleri Huws wrth y piano. Mae croeso arbennig i
ymwelwyr sy’n ein plith y bore ‘ma.
Y SULIAU NESAF
Mehefin 4ydd – Eirian gyda Helen Prosser yn
llywyddu. Wrth y drws bydd ??? Sian Elin yn
cyfeilio
Mehefin 11eg – Y Parchg. Aled Edwards gyda
Gwerfyl Morse. John Llew yn croesawu,
Rhiannon yn cyfeilio
Mehefin 18fed – oedfa deuluol gyda Gareth,
Rhiannon, Gwion ac Amanda. Eleri Huws yn
cyfeilio
Mehefin 25ain – Y Parchg. Gethin Rhys gydag
Ann Griffiths. Ann ac Eirian yn croesawu,
Eleri Huws yn cyfeilio

Cofiwch am y
wefan, www.tabernacl.org ac os hoffech
chi ragor o fanylion am unrhyw agwedd,
Gwilym Huws: 07710 237327
gehpengwern@yahoo.co.uk/

Mae croeso i chi hyrwyddo gweithgareddau trwy’r
daflen wythnosol hon: geraintrees@hotmail.com

BWYDO’R DIGARTREF
Mae Margaret Calvert angen 2 neu 3
i'w chynorthwyo yn achlysurol iawn
dros y flwyddyn nesaf. Os allwch roi
hyd yn oed un prynhawn Sul i’r
project, plis ffoniwch Margaret ar
01443 222908 (ebost: calvertrm@btinternet.com).

Merched y Tabernacl
Mehefin 20
Trip mewn bws mini i'r Fenni.
Gellir ymweld â'r eglwys ddiddorol, y Priordy a'r
siopau os dymunir! Croeso i bawb.
Bydd pris y bws tua £20.
Enwau, a £5 o flaendal cyn gynted a phosib os
gwelwch yn dda i Ros (029 20899246) neu Eifiona
(01443 203809).
Eglwys Dewi Sant, Caerdydd
I ddathlu 60 mlynedd yng Nghilgant St Andreas,
Caerdydd bydd Eglwys Dewi Sant yn trefnu Gŵyl
Flodau rhwng 22-25/6/2017 bob dydd

Y BANC BWYD
Mae bocs o hyd ym mlaen y capel.
Daeth cais pellach am gyfraniadau.
Bwyd trwy’r capel neu Sieciau i ‘Banc
Bwyd Taf Elai’ neu tecstiwch TAFF16£5 i
anfon £5; TAFF16£2 i anfon £2 ayyb at y
rhif 70070

EISTEDDFOD OGWR A
THAF ELAI YR YSGOLION SUL
Dymuniadau gorau i bawb fydd ynghlwm
â’r eisteddfod yn ystod yr wythnos – yn
cystadlu, stiwardio ac yn cynrychioli’r
capel ar stondin yr eglwysi.
Safle’r Capel
Gallwch gysylltu â Ioan ar 07505 323299.
Bwcio: carolinerees2@hotmail.com

