Hydref 14eg, 2018
Mae oedfa’r bore ‘ma yn cael ei harwain gan Huw Roberts, Creigiau a’r Parchg. Aled Edwards.
Eleri Huws sydd wrth y piano. Diolch iddyn nhw i gyd.
Y Suliau Nesaf
Hydref 21ain – Sul y Cynhaeaf gyda’r
Ysgol Sul
Hydref 28ain – Gethin Rhys gyda Helen
Prosser
Tachwedd 4ydd – yng ngofal Emlyn Davies,
gydag Ann yn llywyddu
Tachwedd 11eg – Sul Heddwch. Canrif yn
union ers diwedd y Rhyfel Mawr cynhaliwn
fore arbennig i ymroi o’r newydd i yng
nghwmni Aled Gwyn. Mynnwch air gyda
Geraint Rees oes cerdd, stori, darlun,
hanesyn ayyb gyda chi? Diolch.
Tachwedd 18eg – Sul Teuluol gydag Iwan
Rowlands a Wyn Jones
Merched y Tabernacl
Bore Iau Hydref 18
Cwrdd yn y Ganolfan am 10.30 i glywed Aled
Pickard yn adrodd hanes mudiad Masnach Deg.
Hefyd bydd cyfle i brynu nwyddau ac anhregion ar
gyfer y Nadolig.
Tachwedd 9fed
Mae’r bws i Lambed yn llawn!
Cyfarfod Blynyddol 2018
Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn dilyn
yr oedfa fore Sul 25 Tachwedd. Fe gofiwch mai tair
blynedd yw tymor pob aelod o’r Bwrdd a chan fod
tymor pedwar o’r Cyfarwyddwyr yn dod i ben eleni
fe ddaeth yr amser unwaith eto i enwebu aelodau
eraill i’r Bwrdd yn eu lle. Mae ffurflenni enwebu
pwrpasol ar gael yng nghyntedd y Capel neu gan
Gwilym Huws yr Ysgrifennydd, a dylid eu dychwelyd
wedi eu harwyddo i Gwilym erbyn dydd Llun 5
Tachwedd fan bellaf.
Rhybudd Perygl
Nid yw’r fynwent yn gwbl ddiogel ac yn arbennig
felly i blant chwarae ynddi. Felly apeliwn ar rieni,
athrawon yr Ysgol Sul ac eraill i wneud yn siŵr bod
y plant yn eu gofal yn cadw draw o’r fynwent rhag
iddynt gael niwed.

CINIO CYNHAEAF
Mae na fwriad i gynnal cinio cynhaeaf yn
neuadd y pentref yn syth wedi’r gwasanaeth
cynhaeaf Sul nesaf. Os allwch chi helpu i
ddarparu cawl / roliau / caws / pwdinau /
dioddydd, yna byddai’n braf clywed gennych
chi. Fe fydd tocynnau ar gael i’w prynu
maes o law gan aelodau’r Ysgol Sul a’r
Twmiaid. Mynnwch air gyda Lowri Roberts
o g y dda.
CASGLU DILLAD A NWYDDAU
Bydd casgliadau dillad, nwyddau a
thrugareddau ar gyfer ADREF, a chasgliadau
dillad isa a dillad tywydd gwlyb i blant yn eu
harddegau ar gyfer NANTGWYN yn parhau,
wrth i’r angen gynyddu dros fisoedd y gaeaf.

Fe fyddwn ni hefyd yn eich gwahodd i adael
dillad ac offer - mawr a bach - ar gyfer
babanod ifanc yn y capel, er mwyn cefnogi
CWTCH, elusen sy’n cydweithio gydag
ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol i
helpu mamau anghenus, ac wedi ei lleoli mewn
warws yn Ffynnon Taf. Gofynnwn i chi
labelu’r bagiau fel ein bod yn eu danfon i’r
elusen benodol.Diolch yn fawr i chi am eich
cefnogaeth bob amser.
ELUSENNAU 2019
Mae hi’n amser cyflwyno rhestr o elusennau’r
amlenni brown i Fwrdd y Cyfarwyddwyr cyn y
Cyfarfod Cyffredinol ym mis Tachwedd.
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â
John Llew johnllewt@hotmail.com
Ann ann.pentyrch@btinternet.com
CYN HYDREF 28ain Diolch yn fawr

Diogelu Grwpiau Bregus
Nos Fercher 17 Hydref
O 7 tan 9.30 y.h.
Capel Minny Street, Caerdydd
Cynhelir sesiwn hyfforddiant dan ofal Julie
Edwards, Swyddog Hyfforddiant y Panel Diogelwch
Cyd-enwadol i helpu eglwysi i ddeall eu cyfrifoldeb
tuag at blant a grwpiau bregus o fewn ein capeli.
Mae’r sesiwn yn arbennig o addas i’r
ymddiriedolwyr, athrawon yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
a’r Gofalwyr Ardal hynny na lwyddodd i fynychu
sesiwn cyffelyb a drefnwyd yn y Tabernacl yn haf
2017 ond mae croeso hefyd i unrhyw un arall sydd
am well dealltwriaeth o’r maes.

Mae gwybodaeth reolaidd am y capel ar ein
tudalen Facebook a www.tabernacl.org
APÊL MADAGASCAR 2018

DEFNYDD Y GANOLFAN A’R CAPEL
Mae croeso i aelodau’r capel ag eraill wneud
defnydd o’n hadeiladau, ond yng ngwyneb y ffaith
bod llawer o ddefnydd ar y safle y dyddiau hyn mae
wir angen bwcio o flaen llaw. Yn ystod y pythefnos
hwn bydd y grwpiau canlynol wedi gwneud defnydd
o’r safle:
Clwb Crefft Nos Lun
Côr Cymunedol O25
Bore coffi Mercher
Gwersi Cymraeg i oedolion
Merched y Tabernacl
Mae apêl Undeb yr Annibynwyr Cymraeg hyd at
Côr yr Einion
Fehefin 2019 yn anelu at godi £200,000 i helpu
Parti’r Efail
Madagascar, un o wledydd tlotaf y byd. Bydd yr
Cylch Cadwgan
arian yn cefnogi prosiectau i ddarparu lloches i
Ysgol Gerdd Arius
ferched bregus, meddygfa a deintyddfa i bobl
Ysgol Sul
anghenus, cartref i blant amddifad, a chynllun i
Teulu Twm
hyfforddi gweinidogion i ddysgu’r bobl sut i dyfu
2 gynulleidfa
mwy o gnydau er mwyn lliniaru problemau
Merched y Wawr
diffyg maeth.
U3A
Pwyllgorau’r Capel
TRYCHINEB INDONESIA
Pobol y Cwm
Mae’r dinistr i fywydau ac eiddo yn dilyn y
Bwcio: carolinerees2@hotmail.com
ddaeargryn a’r tsunami yn Indonesia wedi ein
07539452130
brawychu ni i gyd, ond gan fod digon o gyfle i
bawb gyfrannu yn ôl eu dymuniad drwy apêl
DEC ar y cyfryngau torfol, ni fydd casgliad
Cyfarfod Blynyddol Tafod Elái
arbennig yn y capel
7yh Nos Lun 22 Hydref
Yng Nghanolfan Garth Olwg
Cyfle i werthfawrogi gwaith ein gohebwyr a’n
dosbarthwyr ac i edrych ar ddatblygu ein
gweithgarwch yn y dyfodol,
Dewch i gefnogi eich papur bro lleol.

CYFAMOD EGLWYSIG Y TABERNACL:
‘Rydym yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo yn
wirfoddol i geisio tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth
a gallu i ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu

