Capel y Tabernacl, Mehefin 25ain 2017
Mae croeso arbennig i ymwelwyr sy’n ein plith y bore ‘ma.
Croeso unwaith eto i’r Parchg. Gethin Rhys y bore ‘ma a diolch i Ann Griffiths ac
Eleri Huws am eu cyfraniadau. Ann ac Eirian oedd yn eich croesawu.
Y SULIAU NESAF
Gorffennaf 2il – oedfa Pentyrch, dan
ofal Rowland a Marian Wynne.
Gwilym a Beti yn croesawu
Gorffennaf 9ed – Aled Edwards gyda
Bethan Roberts. Colin a Nia yn
croesawu.
Gorffennaf 16 – Sul teuluol gyda
chwaraeon i ddilyn, gyda Dafydd,
Heulyn a Tomos. Margaret Copley
yn croesawu.
Gorffennaf 23 ain – Parch. Ddr. R
Alun Evans gyda Bethan Herbert.
Emlyn yn croesawu.
Gorffennaf 30ain – ym Methlehem
GYG

CLWB HWYL
I blant y Tabernacl

Cyfle i gymdeithasu dros yr haf
Dydd Mawrth, Awst 1sf
10.30 y.b. Hendrewennol
Dydd Mercher, Awst 16eg
10.30 y.b Sain Ffagan
Dydd Iau, Awst 31ain
10.30 y.b. Bryngarw
Dewch yn llu am hwyl a sbri!!

Merched y Tabernacl
Bore Mercher, Gorffennaf 19.
Ymweld â Chastell Caerdydd.
Tocyn £10.
Cwrdd am 11 yn y fynedfa.
Pwyllgor Gofal
Bydd cyfarfod nesaf y pwyllgor gofal ar
ddechrau Medi. Mae croeso mawr i
aelodau newydd ymuno â’r grŵp sydd yn
gweithio fesul pentref i ddiogelu gofal am
ein gilydd a chroesawu pobl newydd i’n
plith.
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
a cyfrannwch at y cyhoeddiadau trwy
geraintrees@hotmail.com

Safle’r Capel
Gallwch gysylltu â Ioan ar
07505 323299. Bwcio:
carolinerees2@hotmail.com

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’

Swper i Rieni’r Ysgol Sul
Nos Fercher, 28ain Mehefin
7.00p.m. Yn yr Indiaah, Pontyclun

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).

Problemau Parcio
O bryd i’w gilydd, pan gynhelir
gwasanaeth ar fore Sul neu
ddigwyddiad arall yn y Capel, mae’n
amhosib cael lle i barcio car ar bwys
neuadd y pentref. Yn reddfol byddwn
yn chwilio am fan arall diogel gerllaw.
Deallwn fod rhai o drigolion Heol y Parc
yn anfodlon bod ambell un sy’n
mynychu’r capel yn parcio eu cerbydau
mewn cilfan o flaen y tai ar ochr y
ffordd ar adegau prysur. Rhag tarfu ar
rai o’r pentrefwyr, gofynnwn yn garedig
i’r aelodau beidio a pharcio yn y gilfan.

Cofiwch ymuno
gyda Facebook y capel
Mae stwff darllen diddorol iawn hefyd
ar Cristnogaeth21.cymru
a Facebook C21

Does dim casgliad dillad ar gyfer Adref ar hyn
o bryd, ond mae'r elusen yn chwilio am
sachau cysgu a nwyddau hylendid i bobl
ddigartref yn ardal Pontypridd. Os gallwch
helpu, mae croeso i chi adael bagiau yn llofft y
capel. Mae Adref bob amser yn hapus i
dderbyn manion fel ornaments a thrugareddau
eraill ar gyfer eu siop, a gallwch adael y rheiny
yn llofft y capel hefyd.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd nos Fawrth 27
Mehefin. Os oes unrhyw fater rydych am ei godi
gyda’r aelodau, yna cysylltwch gyda Gwilym
Huws (gehpengwern@yahoo.co.uk / 07710
237327) erbyn nos Lun 26 Mehefin.

Cristnogaeth 21
Dydd Sadwrn Medi 30
10.30 – 3.30
Encil undydd

Bydd rhifyn Mehefin

Môr Goleuni, tir tywyll

TAFOD Y TAB

ar ddydd Cofio Waldo

yn ymddangos ymhen ychydig ddyddiau
Holwch eich dosbarthwyr lleol am gopi

Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron
Y gost fydd £20 yn cynnwys coffi a chinio
Rhagor o fanylion: Emlyn Davies

