
	
Capel	Y	Tabernacl	Efail	Isaf		Rhagfyr	18ed	2016					

Croeso	i	bawb,	a	diolch	arbennig	i’r	Twmiaid	am	gynnal	
gwasanaeth	y	bore	‘ma.					

	
Anrheg	Nadolig	cynnar	a	hyfryd!				Croeso	arbennig	i’r	byd	i	
Dafydd	Teifi,	plentyn	cyntaf	i	Amanda		a	Gwion	Evans.				

	

	

	
	

Dymuniadau	gorau	i	Varian	Gapper	ac	i	Pat	Edmuds	sydd	wedi	
bod	yn	derbyn	triniaeth	ysbyty	yn	ddiweddar.		Mae	Varian	

hefyd	wedi	dod	yn	famgu,	eto.	



	

Mynnwch	air	gyda	Geraint	Rees	os	oes	cerdd,	stori,	unawd,	
bumpawd,	drama	fer	neu	arall	gyda	chi	ar	gyfer	oedfa	11	o’r	

gloch	y	nos,	Noswyl	y	Nadolig.			

 
 
 

ELUSENNAU 2016 
Gair i'ch atgoffa bod angen 

cyflwyno eich amlenni brown 
cyn diwedd y flwyddyn er 
mwyn i ni fedru cyfrannu'n 

deilwng i'r elusennau 
ddewiswyd gennym ar gyfer 

eleni. Bu crynodeb o'u gwaith 
yn y taflenni wythnosol yn 

ystod y flwyddyn. 
Gallwch ddarllen am waith y 

pum elusen mewn ebost 
diweddar ac ar wefan y capel: 

www.tabernacl.org 
 
 

CYFRIFON Y CAPEL  
Cofiwch y bydd llyfrau 

ariannol y capel yn cau’n 
brydlon ar ddiwedd y 

flwyddyn.  
 

 
 
 

	
	
	

Tafod	y	Tab	
Diolch	yn	fawr	i	Ann	ac	Emlyn	am	
fodloni	cymryd	cyfrifoldeb	dros	

gyhoeddu’r	Tafod	y	Tab	nesaf.				Daeth	
yn	amser	paratoi’r	rhifyn	nesaf	i’w	

gyhoeddi	ddiwedd	Ionawr.	Mae	croeso	
i	unrhyw	aelod	anfon	erthyglau	/	

newyddion	/	lluniau	/	cyhoeddiadau	i’w	
cynnwys	y	tro	hwn.	Rydym	yn	anfon	
atoch	mewn	da	bryd	i	chi	gael	casglu	
deunydd	ynghanol	prysurdeb	tymor	y	
Nadolig.	Anfonwch	unrhyw	dro,		ond	ar	

yr	hwyraf	erbyn	Ionawr	
3ydd,		2017	at	emlyn.davies@which.net	

neu	ann.pentyrch@btinternet.com	
	
	

Cofiwch	fod	pob	gwybodaeth	am	
fywyd		yr	eglwys	ar	gael	ar	y	

wefan,	www.tabernacl.org	ac	os	
hoffech	chi	ragor	o	fanylion	am	
unrhyw	agwedd,	cysylltwch	â’r	
Ysgrifennydd,	Gwilym	Huws:	
gehpengwern@yahoo.co.uk/	

07710	237327	
	
	



 
 

YSGOL TŶ COCH 
un arall o elusennau 2016 

Mae’r ysgol, yn Nhonteg, yn 
darparu addysg bwrpasol, 

berthnasol, bersonol, i blant 3-
19 oed sydd ag anawsterau 
dysgu dwys, a hynny mewn 
awyrgylch ddiogel, ofalgar 

sy'n eu hysgogi i gyrraedd eu 
potensial. 

	
	
	

Hoffech	chi	gyflwyno	
myfyrdod	yn	2017?	

Os	hoffech	gael	cyfle	i	gymryd	
rhan	arweiniol	mewn	oedfa	yn	
ystod	2017,	mynnwch	air	gyda	

Geraint	Rees.	
geraintrees@hotmail.com	

	

	
	
	

Bore	Dydd	Nadolig.		Oedfa	
hamddenol	gynnes	hanner	
awr	am	9.30	y	bore.		Addas	

i	bob	oed.	

	

 

DIOLCH wrth y Banc Bwyd 
Diolch yn fawr i'r criw selog fu'n helpu 
aelodau Bethel Pontyclun unwaith eto 
gyda'u casgliad ar gyfer Banc Bwyd 

Pontyclun yn Tesco Tonysguboriau dros 
y tridiau diwethaf. Roedd dros ugain o 

wirfoddolwyr o'r Tabernacl yno, ar 
wahanol shifftiau, ac mae'r trefnwyr bob 
amser yn gwerthfawrogi ein cefnogaeth. 

	

	
	

Bore	Noswyl	Nadolig	
O	10.30	i	12	o’r	gloch	ar	fore’r	24ain,	
bydd	te,	coffi	a	chacen	yn	y	Ganolfan.			
Bydd	croeso	i	bawb	–	teuluoedd	a	

phobl	o	bob	oed.		Os	fyddech	yn	barod	i	
wneud	cacen,	plis	rhowch	wybod	i	
Caroline	Rees,	y	bore	‘ma	neu	ar	
carolinerees2@hotmail.com	

Plis	dewch	â’ch	cymdogion	neu	
ffrindiau	–	yn	enwedig	os	ydyn	nhw	ar	
eu	pennau	eu	hunain	dros	y	nadolig	

 

 
 



Y	Suliau	Nesaf	
	

Rhagfyr	24ain	–	cwrdd	am	
11	yr	hwyr	–	dewch	ag	

eitemau!	
Rhagfyr	25ain	–	cwrdd	byr	
bore	Sul	Nadolig.		0930.			Y	
plant	i	ddod	ag	anrheg	maen	

nhw	wedi	ei	dderbyn			
Ionawr	1	–	Criws	Efail	Isaf	

Uchaf	
Ionawr	8ed	–	Y	Parch	Aled	
Edwards	gyda	Bethan	
Roberts	yn	llywyddu	
Ionawr	15ed–	cwrdd	

teuluol	gyda	Gwerfyl,	Tomos	
a	Ceri	Anwen	

Ionawr	22ain	–		Y	Prifardd	
Mererid	Hopwood	gydag	

Iwan	Rowlands	yn	llywyddu	
	

	

Enwau Strydoedd Lleol 

Ydych chi’n gwybod am 
enwau cynhenid ar strydoedd 

yn ardal Rhondda, Cwm 
Cynon a Thaf Elái? ... y rhai 
sydd wedi‘u disodli, llygru 

neu ddiflannu dros y 
blynyddoedd?     Mae Cyngor 

Rhondda Cynon Taf yn 
awyddus I glywed oddi 

wrthoch chi. Mae’r cyngor  

Newyddion Da 
Ers diwedd yr haf, mae Bwrdd y 

Cyfarwyddwyr wedi bod yn hysbysebu am 
olynydd i Ann Dixey, a fydd yn ymddeol 

ddiwedd Rhagfyr. 
Mae’n braf felly medru cyhoeddi ein bod 
bellach wedi llenwi’r swydd. O 1 Ionawr 
2017 bydd Ioan Rees yn gweithredu fel 

Gofalwr y Safle, ac mae Caroline a 
Geraint Rees wedi cytuno’n garedig iawn i 

ofalu am y dyletswyddau gweinyddol 
megis derbyn ‘bookings’. Byddwn yn 
cyhoeddi rhagor o wybodaeth megis y 
manylion cyswllt cyn diwedd Rhagfyr. 

Ar ran yr eglwys mae’r Bwrdd am 
longyfarch Ioan a diolch iddo am ei 

barodrwydd i ymgymryd â’r dyletswyddau 
pwysig hyn. Dymunwn yn dda iddo yn y 

swydd. 
ON Daw cyfle ym mis Ionawr i’r eglwys 
ddiolch i Ann Dixey am ei gwasanaeth 

gwerthfawr hi dros gyfnod o naw mlynedd 
a dymuno’n dda iddi ar ei hymddeoliad. 

 
Enwau strydoedd (parhad..) eisiau 

parchu’r enwau a fu wrth ddodi enwau 
dwyieithogar y rhai sydd yn uniaith 

Saesneg ar hyn o bryd wrth adnewyddu 
arwyddion. Ni fydd cyfieithiad i’r 

Saesneg ble mae enw uniaith Gymraeg 
yn bodoli a bydd enwau strydoedd 
newydd yn Gymraeg yn unig yn y 
dyfodol.   Rhowch wybod ar frys i 

Swyddog Iaith y cyngor 
swyddogiaith@rctcbc.gov.uk  01443 
744069.  Diolch am eich cymorth!	

	


