CYHOEDDIADAU TABERNACL EFAIL ISAF MAWRTH 20 2016
GAIR AM UN O
ELUSENNAU 2016

Nid dyma'r tro cyntaf i ni
gefnogi Prosiect Gofalwyr
Ifanc Rh.C.T. ac mae'n fraint
cael gwneud hynny eto. Mae'r
prosiect yn ceisio adfer ychydig
o'u plentyndod i blant sy wedi
gorfod tyfu i fyny yn llawer rhy
gyflym oherwydd anawsterau
teuluol sy'n eu gorfodi i ofalu
am riant methedig neu wael ei
iechyd.
Darperir cefnogaeth un i un,
gweithgareddau grŵp a
chysylltu â gweithgareddau
cymunedol, gweithdai ac egwyl
preswyl, er mwyn lleddfu
ychydig ar faich ysgwyddau
ifanc, a dod â rywfaint o
normalrwydd plentyndod i'w
bywydau.

Y BANC BWYD. Diolch am y
gefnogaeth gyson – cedwir y
bocs yn yr ystafell fach sydd tu
ȏl i’r piano yn y capel.

Cofiwch am y ddolen
glywed ar gyfer pobl sy’n
drwm eu clyw

Merched y Tab
Nos Fawrth 19/4
cwrdd yn y Sherman erbyn 7.30
'Mrs Reynolds a'r Cena bach' Tocyn
tua £13 enwau i Gwen 029
20890570 cyn gynted â phosib

Cofiwch am wefan y capel,
tabernacl.org a Cristnogaeth21
sydd yn fynegiant o lawer y mae’n
heglwys yn sefyll drosto.

Mawrth 27
Sul y Pasg, gydag Eirian a
Geraint Wyn
Ebrill 3ydd
Sul Cymun, yng nogfal
Rhiannon Humphreys a
chriw Pentre’r Eglwys

Ebrill 10fed
Aled Edwards, gyda Carol Williams
yn llywyddu, Nia Williams - Taflen,
a Sylvia Davies - Sgrin.
Ebrill 17eg
Oedfa i’r teulu gan Sara, Awen,
Elain a ffrinidiau
Cyfamod Eglwysig y Tabernacl

Os oes gennych
“Cymuned o unigolion, sydd wedi
gyhoeddiadau i’r daflen
wythnosol, plis ebostiwch cyfamodi i barchu gwahaniaethau
ac wedi ymrwymo yn wirfoddol i
geraintrees@hotmail.com
geisio tyfu gyda’i gilydd mewn
neu ffoniwch/tecstiwch
dealltwriaeth a gallu i ymarfer
07816341527
dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu.”

Twrw Taf yn cyflwyno

Huw M (gyda band llawn)
& The Gentle Good
Acapela, Pentyrch
Nos Wener 29/04/16
7.30pm
Tocynnau ar gael
o www.acapela.co.uk

