Gorffennaf 15eg 2018
Mae’r cwrdd dan ofal Heulyn Rees a Dafydd Roberts gyda Sian Elin yn
cyfeilio. Bydd Jane Eryl yn cymryd gofal o’r bedydd y bore ‘ma. Mae croeso
arbennig i ymwelwyr i’n plith, yn enwedig y rhai sydd wedi teithio i ymuno
gyda ni ar gyfer bedyddio Mari Glwys, Sara Elen ac Owain Rhys o Bentre’r
Eglwys. Mae’n croeso yn fawr iddyn nhw i deulu’r Tabernacl, ac mae croeso
mawr i bawb am baned yn y ganolfan wedi’r oedfa ac i’r picnic a gemau ym
mharc y pentref.
10.30
Diolch i bawb am aros tan 10.30 ar
foreau Sul cyn dod i mewn i’r capel
er mwyn peidio a tharfu ar yr oedfa
Saesneg. Gwerthfawrogir yn fawr.
Bydd cyfarfod o’r Pwyllgor
Gweinidogaethu wedi’r oedfa y
bore ‘ma.

Yma yn y Tabernacl
9/9/2018 ………….

Y Suliau nesaf.............
Gorffennaf 22ain – dan ofal
Allan James
Gorffennaf 29ain – ar y cyd gyda
Gwaelod y Garth, lawr ym
Methlehem am 10.30
Awst 5ed – yn Efail Isaf gyda
Geraint Rees
Awst 12fed – yng Ngwaelod y
Garth
Awst 19eg – yn Efail Isaf gydag
Emlyn Davies
Awst 26ain – yng Ngwaelod y
Garth
Medi’r 2il – Eirian, yma yn Efail
Isaf
Clwb Hwyl 2018

Dydd Mawrth, Gorffennaf
31ain:
Cwrdd yn Garwnant
Dydd Mercher Awst 15fed:
Cwrdd ar draeth Y Bari
Dydd Iau Awst 30ain:
Cwrdd yn y Mountain View
Ranch, Caerffili
Pawb i gwrdd am 10:30 a dewch â phicnic.
Cofiwch edrych ar Facebook y capel cyn
bob trip rhag ofn bydd trefniadau yn newid
yn sgil y tywydd.

Mae ambell Sul yn wag ar y rhestr
flodau a’r rhestr groesawu – yn y
fynedfa. Diolch.
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
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.
Mae gwybodaeth reolaidd am y
capel ar www.tabernacl.org
Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 8ed cynhelir ffair haf Efail
Isaf. Mae ymdrech arbennig ar waith i godi arian ar
gyfer ‘cladding’ newydd i’r adeilad. Byddai
Caroline Rees yn falch iawn am help gyda stondin
– ac yn gwerthfawrogi rhoddion ar gyfer gwobrau
raffl neu gacennau cartref. Plîs mynnwch air gyda
carolinerees2@hotmail.com

