Newyddion y Tabernacl
Y Suliau Nesaf
Tachwedd 20 – Allan James, a Wendy
Reynolds yn Llywyddu, i gynnwys y Cwrdd
Blynyddol
Taflen a Sgrin: Ceri Anwen,
Cyfeiliant:Rhiannon
Tachwedd 27 - Y Parchg. Dewi Myrddin
Hughes,
Llywydd: Huw Roberts Taflen: Gwilym ac
Eleri Huws,
Sgrin: Carwyn Lloyd Jones,
Cyfeiliant:Sian Elin
Rhagfyr 4ydd – Lyn West a’r Parch. Gethin
Rhys
Cyfeiliant: Rhiannon Humphreys
Rhagfyr 11eg – Oedfa Nadolig y Plant gyda
Lowri Roberts, cyfeiliant ysgol sul
Rhagfyr 18fed – Y Twmiaid gyda Gwerfyl a
Heulyn
Cyfeiliant: Caroline a Band

Nos Wener 25 Tachwedd 2016 am
8.00pm.
GRUFFUDD OWEN
'Hel llus yn y glaw'
(Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2016)
yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf

EYE TO EYE COUNSELLING
RHONDDA CYNON TAF

Tachwedd 13eg 2016
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

Cyfarfod Blynyddol y Capel
Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y
capel fore Sul nesaf, 20 Tachwedd yn dilyn yr
oedfa.

Cynhelir cyfarfod nesaf Fwrdd y capel
nos Fawrth 15 Tachwedd. Os oes
gennych adroddiad i’w gyflwyno neu
unrhyw fater i’w godi yna cysylltwch
gyda Gwilym Huws
(gehpengwern@yahoo.co.uk/ 07710
237327) erbyn nos Lun 14 Tachwedd.
Tafod y Tab
Cyhoeddir rhifyn nesaf y Tafod ym mis Ionawr
2017. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr/wyr
sy’n barod i weithredu fel golygydd/ion.
Rhowch wybod i Gwilym Huws
(gehpengwern@yahoo.co.uk) erbyn diwedd
mis Hydref os medrwch ein cynorthwyo.

Un arall o elusennau'r capel ar gyfer 2016
Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae mwy
o blant a phobl ifanc angen help
ymgynghorol yn Rhondda Cynon Taf nag
unrhyw ardal arall yng Nghymru gyfan.
MERCHED Y TABERNACL
Mae'r gwasanaeth Eye to Eye yn helpu pobl
Dydd Mawrth 15 fed yn y
ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy ysgolion a
Ganolfan am 10.30
chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i
Coginio ar gyfer y Nadolig gyda Liz West
unigolion bregus gael help proffesiynol gyda
phroblemau sy'n eu llesteirio ac yn amharu
ar ansawdd eu bywydau.
Darlith Edward Llwyd
Mae'r gwasanaeth yn hygyrch, a'r rhai sy'n Yr Athro E. Wyn James fydd yn traddodi darlith
teimlo angen help yn gallu cysylltu drwy
eleni ar y testun‘‘“Mynnwch ddysg yn eich
lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.
iaith”: Maniffesto William Salesbury’ ym

Mhrifysgol Caerdydd nos Fawrth 15 Tachwedd.

Mae rhifyn newydd o’r cylchgrawn AGORA
ar www.cristnogaeth21.cymru
Bydd band yn chwarae ar fore Sul Rhagfyr
18ed. Os oes oedolion neu bobl ifanc a hoffai
chwarae mewn band – gan gael copiau
wythnos o flaen llaw – plis rhowch wybod i
carolinerees2@hotmail.com
Croeso i gitar, recorder, ffidil, triongl, bongo
drums ................
Dymunwn wellhad buan i Mick Guilfoyle,
gŵr Bethan, Groesfaen, sydd newydd derbyn
llawdriniaeth yn yr ysbyty.

NOS YFORY!!!

Yr Ysgol Sul
Nid Operation Christmas Child fydd rhaglen yr
ysgol Sul eleni. Gweler y daflen atodedig am
fanylion. Casgliad arbennig Apel Cawell i’r digartref yn lleol.
Cefnogaeth Nadolig y Capel i bobl ifanc
sy’n gadael gofal
Eleni eto byddwn yn cyflwyno talebau gwerth
£20 yr un i’r bobl ifanc sy’n gadael gofal,
drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Y
gobaith ydy helpu 25 o bobl ifanc. Golyga hyn
y bydd angen codi £500. Unwaith eto, rydyn
ni'n dibynnu'n ffyddiog ar eich haelioni chi er
mwyn gwireddu hyn ac yn gofyn yn garedig i
chi gyfrannu'n ariannol drwy law John
Llewellyn Thomas, Gill Rees a Sylvia Davies.
Diolch yn fawr.

Casgliad Banc Bwyd yn Tesco
Shifftiau Tabernacl:
Dydd Iau, Gwener, Sadwrn, Rhagfyr 1,2,3, gyda
shifftiau 10-12, 12-2 a 2-4.
Y nod gan y Banc Bwyd ydy cyrraedd neu basio’r
9.6 tunnell anhygoel gasglwyd yr adeg yma y
llynedd.
Plîs wnewch chi gysylltu âg Ann Davies ar
ann.pentyrch@btinternet.com cyn Tachwedd
18fed os allwch chi helpu, gan nodi diwrnod a
shifft.

HELPU FFOADURIAID
Mae lluniau diweddaraf ein casgliad
dillad ar gyfer ffoaduriaid yng ngwersyll
Moria yng Ngwlad Groeg ar wefan y
capel yn yr adran newyddion.
www.tabernacl.org

.

CYNLLUN NADOLIG YR YSGOL SUL
Apêl Cawell Elusen ADREF
Wnewch chi gefnogi’r di-gartref yn Rh.C.T. y Nadolig hwn trwy gyflwyno
eitemau i’r Ysgol Sul i’w rhoi mewn cewyll? Byddem yn gwerthfawrogi:
Bwyd sy’n cadw, bwyd mewn tuniau (yn cynnwys cig neu bysgod), siocled a
danteithion Nadolig, jamiau a siytni, te, coffi, siocled yfed, llaeth sych, pot
nŵdls, sudd ffrwythau, sgwash, creision, deunydd ymolchi, eitemau hylendid
merched, anrhegion Nadolig plant (wedi eu lapio gan nodi’r oedran, a ph’run
ai i fachgen neu ferch.)
Rhagor o fanylion gan Beth Reynolds ac athrawon yr Ysgol Sul

