
     Capel y Tabernacl,  Tachwedd 5ed,   2017        
 

Mae croeso arbennig i ymwelwyr a ffrindiau sydd wedi ymuno â ni.   Arweinir yr oedfa 

heddiw gan Ann ac Eirian Rees, ac yn cyfeilio, Sian Elin.     

    Y SULIAU NESAF 
Tachwedd 12 Oedfa Sul y Cadoediad, yng ngofal 

Allan James a’r Parchg Aled Edwards.   Hefyd bydd 
taith ar fws i Bantycelyn (gweler isod) 

Tachwedd 19  - Oes rhywun fyddai’n hapus i 
arwain y Sul hwn?   

Tachwedd 26 – Y Parchg Gethin Rhys gyda Gwerfyl 
Morse 

Rhagfyr 3ydd – Sul Pentref Creigiau 
Rhagfyr 10fed – Y Parchg Aled Edwards gyda  

Ann Griffiths 
 

Sul Arbennig 
Mae pererindod wedi ei threfnu i Bantycelyn Sul 

nesaf. Bydd bws yn gadael depot Edwards ym 
Mhentre'r Eglwys am 10 y bore ac yna’n dychwelyd 

erbyn 7 yr hwyr. Rhowch wybod i Rhiannon 
Humphreys (07861 753945) neu Gwerfyl Morse 

(02920 623365/0788 761949/ 
gwerfyl@tinyworld.co.uk) os hoffech ymuno â ni.  

Croeso cynnes i bawb. 

Cofiwch am wybodaeth, ewch at y 
wefan, www.tabernacl.org  

neu Gwilym Huws: 07710 237327 
gehpengwern@yahoo.co.uk/ 

Cyhoeddiadau: geraintrees@hotmail.com 
 

Cyfarfod Blynyddol 2017:  Cynhelir ein Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol yn dilyn yr oedfa fore Sul 26 
Tachwedd.  Dyw’r cyfarfodydd ddim yn rhai hir – a 

bydd dim problem i’r rhai fydd yn ymuno y 
prynhawn hwnnw gyda Chôr yr Eisteddfod! 

 Daeth yn amser unwaith yn rhagor i enwebu 
aelodau newydd i  Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 

ffurflenni enwebu ar gael yng nghyntedd y Capel 
neu gan Gwilym Huws, a dylid eu dychwelyd wedi 
eu harwyddo naill ai i Gwilym neu i’r Cadeirydd, 
Wendy Reynolds, erbyn dydd Sul 5 Tachwedd. 

 

Merched y Tabernacl 
Bore Mawrth, Tachwedd 14 yn  

y Ganolfan am 10.30 'Paratoi ar gyfer y 
Nadolig' gyda Marian Evans. 

ELUSENNAU  2017    
 

CASGLIAD  ARBENNIG 

Dros fisoedd Tachwedd a Rhagfyr fe 
fyddwn ni’n casglu dillad yn benodol 
ar gyfer plant 13-16 oed sy gydag 
anghenion arbennig ac yn derbyn 

gofal ysbeidiol. 
Os medrwch gyfrannu, plîs labelwch y 
bagiau’n glir - merch/bachgen  ac 

oedran  cyn eu gadael yn y lle arferol 
yn llofft y capel.   Bydd hyn yn osgoi 

cymysgu gyda’r casgliad ar gyfer 
Adref 

 

 
Cofiwch y gallwch adael eitemau i’r cartref a 
dillad i Adref yn llofft y capel.  Diolch.   
 

YSGOL  TŶ  COCH 
Fe fyddwn ni’n cefnogi Ysgol Tŷ Coch 
eto eleni hefyd.  Mae Ysgol Tŷ Coch, 

Tonteg, 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.  DEFNYDDIWCH  YR  

AMLENNI  BROWN  I  DDANGOS  
EICH  CEFNOGAETH 

 

O’r Sul nesaf bydd Ann Rees yn gwerthu 
cerdiau Nadolig Cymorth Cristnogol  

 
 

CYLCH CADWGAN 
Nos Fercher 15 Tachwedd  am 8.00pm 

VAUGHAN RODERICK yn siarad ar y testun: 
'William Williams Pantycelyn’ 

yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 

mailto:gwerfyl@tinyworld.co.uk
http://www.tabernacl.org/
mailto:geraintrees@hotmail.com


 
ELUSENNAU  2018 

Mae’n amser unwaith eto i ni ddewis elusennau 
ar gyfer yr amlenni brown, er mwyn eu cyflwyno 

gerbron Cyfarfod Cyffredinol y Capel (uchod) 
Awgrymiadau o g y dda i: 

John Llew johnllewt@hotmail.com                        
neu at Ann Dwynwen  

ann.pentyrch@ btinternet.com 
 

Tafod y Tab 
Cyhoeddir y rhifyn nesaf ym mis Ionawr 
2018. Rydym yn chwilio am wirfoddolwr 

neu wirfoddolwyr sy’n barod i weithredu fel 
golygydd/ion y rhifyn. Rhowch wybod i 

Gwilym Huws (gehpengwern@yahoo.co.uk) 
erbyn diwedd mis Hydref os medrwch ein 

cynorthwyo. 
 

Ffair Nadolig y Pentref  
Cynhelir y Ffair yn Neuadd y Pentref a 

Chanolfan y Capel ar Sadwrn 16 Rhagfyr o 
10 y bore i 2 y pnawn. 

Mae Caroline Rees yn apelio am gymorth ar 
y dydd.  Plis cysylltwch ar 

carolinerees2@hotmail.com 

 
TOO  GOOD TO WASTE a  

TRACK  2000 

Mae’r ddwy elusen yn casglu celfi ac 
offer addas i’w hail-ddefnyddio o 

gartrefi pobl RhCT a Chaerdydd sy am 
waredu eiddo mewn ffordd gyfrifol. 
Maen nhw’n eu defnyddio i helpu’r 
gymuned, drwy eu ……..trwsio a’u 

caboli ar gyfer eu gwerthu yn eu siopau 
am bris rhesymol i gyllido eu gwaith 

cymunedol, neu eu rhoi i bobl 
anghenus. 

Pobl Caerdydd:   MaeTrack2000 yn 
cynnig gwasanaeth casglu i drigolion 

Sir Caerdydd, ond yn codi tâl bychan yn 
dibynnu ar faint y casgliad. 

www.track.2000.org.uk 
Pobl RhCT:   Mae Too Good To Waste 

yn gwasanaethu RhCT, ar 01443 
680090                

www.toogoodtowaste.co.uk 
 

  
     NEUADD Y PENTREF  EFAIL ISAF 

Sesiwn Hyfforddi 
 

 
 

7.30 Nos Fawrth       7fed Tachwedd 2017 
 

Hyfforddiant cychwynnol i gyd-fynd â  

gosod y diffibrilydd cymunedol o flaen y neuadd 

 
CROESO I BAWB  
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