Newyddion y Tabernacl Tachwedd 27ain 2016
Y Suliau Nesaf

GWEFAN Y CAPEL

Rhagfyr 4
Y Parchg. Gethin Rhys
Llywydd: Lyn West
Cyfeiliant: Rhiannon Humphreys

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

Rhagfyr 11eg
Oedfa Nadolig y Plant
gyda Lowri Roberts
Rhagfyr 18
Y Twmiaid gyda Gwerfyl a Heulyn
Cyfeiliant: Caroline a Band
Rhagfyr 24ain (Noswyl Nadolig)
Cwrdd am 11:00p.m.

Dydd Nadolig
09:30 Cwrdd byr – Y plant i ddod ag
anrheg

TAFOD Y TAB
Daeth yn amser paratoi’r rhifyn nesaf o
Tafod y Tab i’w gyhoeddi ddiwedd Ionawr.
Mae croeso i unrhyw aelod anfon erthyglau /
newyddion / lluniau / cyhoeddiadau i’w
cynnwys y tro hwn. Anfonwch yn syth ar ôl y
Nadolig, ac ar yr hwyraf erbyn Ionawr 3 2017
at emlyn.davies@which.net

Casgliad Banc Bwyd yn Tesco
Daeth yn amser i ni gefnogi’r Banc Bwyd lleol
unwaith eto drwy helpu aelodau capel Bethel,
Pontyclun, gyda’u casgliad yn archfarchnad
Tesco, Tonysguboriau.
Y dyddiau yw: Dydd Iau, Gwener, Sadwrn,
Rhagfyr 1,2,3, gyda shifftiau o 10-12, 12-2 a 24.
Y nod gan y Banc Bwyd ydy cyrraedd neu
basio’r 9.6 tunnell anhygoel gasglwyd yr adeg
yma y llynedd.
Os medrwch chi helpu, plîs wnewch chi
gysylltu ag Ann Dwynwen Davies ar
ann.pentyrch@btinternet.com

BAND

Bydd band yn chwarae fore Sul Rhagfyr
18ed. Os oes oedolion neu bobl ifanc a
hoffai chwarae mewn band – gan gael
copïau wythnos o flaen llaw – plis rhowch
wybod i
carolinerees2@hotmail.com
Croeso i gitar, recorder, ffidil, triongl,
bongo drums ................

Cefnogaeth i bobl ifanc sy’n gadael gofal

CYFRIFON Y CAPEL
Cofiwch y bydd llyfrau ariannol y capel yn
cau’n brydlon ar ddiwedd y flwyddyn.
Gofynnir yn garedig i chi sicrhau bod
unrhyw gyfraniad yn dod mewn da bryd cyn
hynny. Mae manylion yr elusennau am
2016 i’w gweld ar waelod y cyhoeddiadau.

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.

TINSEL A TRIMINS
Diolch i’r criw bach a drefnodd y noson
neithiwr

HELPU FFOADURIAID
Mae lluniau diweddaraf ein casgliad dillad
ar gyfer ffoaduriaid yng ngwersyll Moria
yng Ngwlad Groeg ar y wefan YMA

Y CYFARFOD CYFFREDINOL
(Cwrdd Eglwys Blynyddol)
Cafwyd Cyfarfod Cyffredinol hwylus a
llwyddiannus fore Sul diwethaf dan arweiniad
ein Cadeirydd, Wendy Reynolds. Ar ddiwedd y
cyfarfod, diolchwyd yn gynnes iawn iddi hi a’r
Ysgrifennydd, Gwilym Huws a’r Trysorydd,
Keith Rowlands, am eu llafur diwyd a thrylwyr
drwy gydol y flwyddyn yn gofalu am ein
buddiannau ariannol, gweinyddol a
chyfreithiol.
Yn ystod ei adroddiad wrth gyflwyno’r cyfrifon
am y flwyddyn, apeliodd y Trysorydd am ragor
o gyfraniadau y flwyddyn nesaf, gan ddweud
yr hoffai weld y cyfraniadau unigol yn codi o
ryw 25% yn ystod 2017.
Daeth tymor pedwar o’r cyfarwyddwyr
(ymddiriedolwyr) i ben, sef Glenys Roberts,
Caroline Rees, Celt Hughes ac Emlyn Davies.
Etholwyd y pedwar canlynol yn gyfarwyddwyr
am y tair blynedd nesaf:
Ann Dwynwen Davies, Emlyn Penny Jones,
Geraint Rees, John Llewellyn Thomas.

GWELER ISOD

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

MERCHED Y TAB

BABIS BACH

Bore Gwener, Rhagfyr 9fed 10:30 a.m.

Llongyfarchiadau i Sian Fudge ar enedigaeth
tripledi ddydd Mecher yr 16eg o Dachwedd,
sef Hywel, Islwyn a Siôr. Mae Siencyn wrth ei
fodd ei fod yn frawd mawr!

Canolfan Arddio Pugh’s

Hoffech chi gyflwyno Myfyrdod yn 2017?
Mynnwch air gyda Geraint Rees geraintrees@hotmail.com

ELUSENNAU 2016:
Dyma pwy fydd yn elwa o arian yr amlenni brown eleni
1. Mae New Horizons Mental Health Resource Centre, Aberdâr yn gweithredu
ystod o ganolfannau yn cynnig adnoddau ac yn estyn llaw i bobl gyda phroblemau
iechyd meddwl ac emosiynol yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r Ganolfan yn hybu
delwedd bositif ac yn herio gwahaniaethu ar sail iechyd drwy gyfrwng addysg,
gweithio yn y gymuned, rhannu gwybodaeth, a chynnig cefnogaeth, ac yn cynnal
prosiect arbennig i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed.
2. 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.
3. Mae hi'n flwyddyn ers i'r Samariaid, sy'n elusen gyfarwydd i bawb, lansio eu
prosiect peilot yng Nghymoedd y De. Er eu bod ar gael i bawb sydd eu hangen ar
ben arall y ffôn, maen nhw'n credu'n gryf mewn presenoldeb yn y gymuned er
mwyn adnabod amgylchiadau cymdeithasol sy'n peri gofid ac anobaith i unigolion.
Mae'r prosiect hwn yn arwyddocaol iddyn nhw am fod y gyfradd o ddynion sy'n
cyflawni hunanladdiad yng Nghymru ar ei huchaf ers 1981. Mae'n bwysig iawn
bod y prosiect newydd hwn yn cael cefnogaeth ariannol.
4. 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.
Mae'r gwasanaeth Eye to Eye yn helpu pobl ifanc 10-25 oed yn yr ardal, drwy
ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac yn rhoi cyfle i unigolion bregus gael help
proffesiynol gyda phroblemau sy'n eu llesteirio ac yn amharu ar ansawdd eu
bywydau. Mae'r gwasanaeth yn hygyrch, a'r rhai sy'n teimlo angen help yn gallu
cysylltu drwy lythyr, alwad ffôn, ebost neu decst.
5. Mae Ysgol Tŷ Coch, Ton-teg, 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.

