Haf 2018
Suliau’r Haf
Diolch i bawb fydd yn gwasanaethu dros yr
haf. Y drefn yw:

Yma yn y Tabernacl
9/9/2018 …

Gorffennaf 22ain –Allan James gydag Iwan
Rowlands yn llywyddu
Gorffennaf 29ain – ar y cyd gyda Gwaelod y
Garth, lawr ym Methlehem am 10.30 gyda
Rhodri Gwynn Jones
Awst 5ed – yn Efail Isaf gyda Geraint a
Caroline Rees
Awst 12fed – yng Ngwaelod y Garth, 10.30
gyda Dr Ian Hughes
Awst 19eg – yn Efail Isaf gydag Emlyn Davies
Awst 26ain – yng Ngwaelod y Garth 10.30
gydag Eirlys Davies
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.
Y daflen hon fydd ar gael pob wythnos yn
ystod y gwyliau. Os oes gyda chi
gyhoeddiad sydd angen ei gael allan i’r
gynulleidfa gyfan yn ystod y cyfnod, plîs
rhowch ar Facebook y capel, neu
ebostiwch geraintrees@hotmail.com

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 ein
tudalen Facebook a 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

