Capel y Tabernacl, Medi’r 24ain, 2017

Mae croeso arbennig i ymwelwyr a ffrindiau sydd wedi ymuno â ni y
bore ‘ma. Mae’r bregeth dan ofal y Parchg. Gethin Rhys, gyda Wyn Jones yn
llywyddu ac Eleri Huws yn cyfeilio gyda Gwerfyl a Tomos Morse yn
croesawu.
Y SULIAU NESAF
Hydref 1af – Sul Pentref Efail Isaf,
cyfeilio Bethan.
Hydref 8ed – Y Parchg Alan Pickard a
Wendy Reynolds, Ann Griffiths yn
croesawu
Hydref 15 – Cwrdd Cynhaeaf gyda’r
Ysgol Sul a Huw M Roberts, cyfeilio
Sian, Cliff ac Eifiona yn croesawu
Hydref 22 – Emlyn Davies + Lowri
Roberts, cyfeilio Rhiannon. Pens a
Siân yn croesawu.
Hydref 29 – Y Parchg. Gethin Rhys a
Bethan Roberts, cyfeilio Eleri Huws
Safle’r Capel
Ioan ar 07505 323299.
Bwcio: carolinerees2@hotmail.com
Hanner Marathon Elain a Mike
Bydd Elain Haf yn rhedeg hanner marathon
Caerdydd i gefnogi Barnado’s.
https://www.justgiving.com/fundraising/ElainHaf

Hefyd Mike West tuag at ymchwil Crohns.
Cofiwch am wybodaeth, ewch at y
wefan, www.tabernacl.org
neu Gwilym Huws: 07710 237327
gehpengwern@yahoo.co.uk/
Cyhoeddiadau: geraintrees@hotmail.com

Bydd ein casgliad ar gyfer Adref yn ehangu
dros y misoedd nesa. Yn ogystal â derbyn
nwyddau a thrugareddau ar gyfer y siop,
sy’n cynhyrchu cyllid iddyn nhw ar gyfer eu
gwaith yn ymgeleddu’r di-gartref, fe fyddwn
ni’n chwilio am y canlynol hefyd:
dillad, offer (e.e cot, buggy,) a nwyddau ar
gyfer babanod a phlant
dillad oedolion
dillad gwely i oedolion, plant, a babanod a
sachau cysgu
nwyddau hylendid
manion defnyddiol i’r cartref
Mae Adref yn defnyddio popeth dderbynian
nhw - i helpu teuluoedd a’r di-gartref, neu i
greu cyllid ar gyfer hynny. Maen nhw hefyd
yn gweithio’n galed i adfer hyder a hunan
barch yn y bobl ddi-gartref, gyda golwg ar
sicrhau dyfodol dedwyddach iddyn nhw.
Gallwch adael popeth yn llofft y capel, fel
arfer.

PROSIECT
GOFALWYR IFANC
RHONDDA CYNON TAF
Mae’n braf gweld ein bod wedi dewis
yr elusen hon unwaith eto eleni. 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 gydag
anabledd neu wael ei iechyd.

Cofiwch ymuno gyda Facebook y capel a
Cristnogaeth 21 a gwefan
Cristnogaeth21.cymru
CYLCH CADWGAN

DEFNYDDIWCH YR
AMLENNI BROWN I
GEFNOGI’R ELUSENNAU

TRYSORYDD CAPEL Y
Nos Fercher 15 Tachwedd am 8.00pm
TABERNACL
VAUGHAN RODERICK
Yn gynharach yn y flwyddyn,
yn siarad ar y testun:
hysbysodd Keith Rowlands ei
'William Williams Pantycelyn’
ddymuniad i ymddeol fel Trysorydd
yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf
ar ddiwedd 2017. Diolchwn o
waelod calon iddo am ofalu’n wych
am gyfrifon yr eglwys am dros naw
mlynedd. Nid ar chwarae bach y
llwyddwyd i reoli’r llif ariannol
dros gyfnod o wariant eithriadol yn
Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol am hanes yr achos, ond fe wnaeth Keith
hynny’n hynod o effeithiol a
dynnu sylw’r aelodau at y gwasanaeth a gynigir
diffwdan. Gall ymddeol yn dawel ei
gan yr elusen Too Good to Waste yn Rhondda
feddwl yn yr wybodaeth bod y
Cynon Taf. Oes gennych chi nwyddau cartref
cyfrifon yn ddigon sefydlog ar
– megis peiriant golchi, gwely neu soffa –
waetha’r gwariant mawr ar yr
nad ydych eu hangen bellach ac eto’n teimlo
eu bod yn rhy dda i’w gwaredu? Ac a ydych adeiladau er 2008. Y newyddion da
yw fod gennym wirfoddolwr fel
chi hefyd yn byw o fewn ffiniau awdurdod
Rhondda Cynon Taf? Os felly, gallwch ffonio olynydd teilwng, sef Arwyn Jones,
sy’n hapus i ddechrau ar y
01443 680090 yn uniongyrchol ac fe ddaw
dyletswyddau ar 1 Ionawr 2018.
un o dîm Too Good to Waste draw i’ch cartref
Hyderwn y caiff dderbyn sêl
i’w casglu yn rhad ac am ddim (hyd at 8
bendith pawb.
eitem). Y cyfan sy’n rhaid ei gofio yw bod angen
Os oes yna aelod o’r eglwys sy’n fodlon
i’r nwyddau fod yn addas i’w hail-ddefnyddio, a cynorthwyo Arwyn gyda’r gwaith, yna
bod label gwrth-tân ar unrhyw ddodrefnyn
rhowch wybod i’r Ysgrifennydd,
sydd wedi’i glustogi (upholstered). W edyn caiff
Gwilym Huws,
yr eitemau eu trwsio (lle bo angen) cyn eu hail(gehpengwern@yahoo.co.uk) cyn
werthu’n lleol. Bydd unrhyw elw a ddaw o’u
gynted â phosib os gwelwch yn dda.
gwerthiant yn mynd tuag at gefnogi rhai mewn
angen o fewn y gymuned leol.
Nôl at fan sefydlu’r capel hwn........
Noson acwstig agored Gymraeg yn y
Carpenters nos Sadwrn 7 Hydref am tua
8/8:30pm. Gwelwch Huw M

