
	 				 						 	Bore	Sul,	Mawth	8ed	2020		 			 			 					
	

Croeso	cynnes	i	bawb	y	bore	‘ma.		Dr	Gareth	Roberts	Bangor	a	Wendy	Reynolds	fydd	yn	gwneud	y	
siarad,	a	Sian	sy’n	cyfeilio.			Roedd	Gareth	yn	rhan	o’r	don	o	unigolion	gweithgar	yn	y	1970au	yma	

a	gyfrannodd	at	greu	bwrlwm	newydd	mewn	eglwys	oedd	ar	ei	thraed	olaf.			

Yr Wythnosau Nesaf 
Mawrth 15fed – Sul i bob oed, gyda 

Gareth a Rhiannon Humphreys 
Mawrth 22ain – y Parchg. Gethin Rhys 
Mawrth 29ain – Delyth Prys, Bangor 

(roedd y Delyth Beasley ifancach yn aelod 
yn y Tabernacl yn y 1970au) 

Ebrill 5ed – Efail Isaf ac Eirian 
Gwener y Groglith (10fed) oedfa rhyng-

eglwysig yn Salem Tonteg 
Ebrill 12fed  - Sul y Pasg gyda’r Parchg. 

Aled Edwards 
 

CYLCH CADWGAN 
8.00pm Nos Wener 3ydd Ebrill 2020 

HEIDDWEN	TOMOS	
Dramodydd	ac	Awdures	

Yn	y	Ganolfan,	Tabernacl,	Efail	Isaf	
	

DATHLIADAU TAB150 
Sadwrn, 2/5/2020  Bydd Pens a Penri yn 

cynnal taith gerdded i olrhain hanes 
sefydlu’r capel 

Pnawn Gwener 8/5  Gŵyl y Banc – Dr 
Gareth Edwards yn cynnal sesiwn am ei 

atgofion o gael ei fagu yn Efail Isaf yn y 
1940/50au 

 
Cymorth	Canser	MacMillan	

Te	Prynhawn	Cymreig,	Dydd	Sadwrn,	21	Mawrth,	
2.30	am	3.00.		Eglwys	All	Hallows	Meisgyn.			
£10	y	tocyn.		Enwau	i	Luned	Davies	Scott	

	
Cymanfa	Ganu	

Capel	Salem	Tonteg	
Sadwrn	21ain	Mawrth	am	2	yp	

 
 
 

LLIFOGYDD:  APÊL Y TABERNACL 
Brawychwyd ni i gyd gan ymchwydd storm 
Dennis a sut y difrododd fywydau pobl yn 
ein hardal ni, a phawb yn pendroni sut i 

helpu. Gwyddom fod llawer ohonoch wedi 
cyfrannu’n ymarferol yn barod.   Mae John 

Llew wedi ymchwilio’n fanwl i’r sefyllfa ac yn 
deall bod y ddarpariaeth yn ddigonol ar hyn 
o bryd, ond y bydd pobl angen cefnogaeth 

ariannol maes o law. 
Gyda hyn mewn golwg, a phob hyder yn 

eich haelioni dihysbydd, rydyn ni fel 
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn 
eich gwahodd i gyfrannu mewn amlen 

wedi’i labelu “Llifogydd” drwy gasgliad yn 
ein hoedfaon dros yr wythnosau nesaf, er 
mwyn i ni fod o gymorth i’r bobl sy’n ceisio 

ail-afael yn eu bywydau. 
Bydd John yn sicrhau bod ein rhoddion yn 
cyrraedd cronfa swyddogol gydnabyddedig 
fydd yn trin yr arian yn y ffordd decaf bosib.    

Byddwn hefyd yn ystyried ffyrdd eraill o 
helpu ac yn croesawu unrhyw awgrymiadau 

o’ch eiddo.   johnllewt@hotmail.com    
ann.pentyrch@btinternet.com 

Cewch fwy o fanylion gan John yn yr oedfa 
bore ‘ma. 

 
Mae	Cyngor	RhCT	nawr	yn	gofyn	i	bobl	

gofrestru	fel	gwirfoddolwyr	er	mwyn	helpu	
gyda	llanast	y	llifogydd.	Gall	hyn	fod	yn	waith	
corfforol	neu	helpu	bobl	i	lenwi	gwaith	papur	
ac	yn	y	blaen.	Os	ydych	mewn	sefyllfa	i	helpu	

cofrestrwch	ar	y	rhif	isod:	
01443	425368	

 
Yn ogystal â’n casgliad ariannol, mae cyfle i ni 
ymateb i apêl brys Cyngor RhCT drwy fynd â 
bwyd sy’n cadw (tuniau, jariau, pacedi) i un o 

swyddfeydd neu lyfrgelloedd y cyngor. Diolch i’r 
criw sy’n tacluso’r fynwent am gynnig derbyn 

bwyd yn y capel ddydd Iau diwethaf a’i gludo ar 
ein rhan. 



	
Eglwys	Masnach	Deg	

Rydym	wedi	cofrestru	fel	Eglwys	Masnach	Deg.	
Golyga	hyn	ein	bod	wedi	ein	hymrwymo	i:	
a.	Ddefnyddio	te	a	choffi	Masnach	Deg		

b.	Symud	ymlaen	at	ddefnyddio	cynnyrch	
Masnach	Deg	megis	siwgr,	bisgedi,	siocled	a	

ffrwythau;	
c	Hyrwyddo	Masnach	Deg	yn	ystod	Pythefnos	
Masnach	Deg	a	gynhelir	eleni	rhwng	dydd	Llun	

24	Chwefror	a	dydd	Sul	8	Mawrth.	
	

ELUSENNAU		2020	
Dyma’r	elusennau	dderbyniwyd	gan	Gyfarfod	

Blynyddol	yr	eglwys	ar	gyfer	casgliad	yr	amlenni	
brown	eleni:					Gofalwyr	Ifanc	RhCT	

Adref.			Ysgol	Tŷ	Coch	
Cymorth	i	Ferched	Cymru	a	Cwtch	

	
Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan:   
carolinerees2@hotmail.com 

neu decstio Caroline ar 07539452130 
	

CASGLIAD ADREF 
Yn dilyn y newyddion annisgwyl na fydd Adref 

yn gyfrifol am hosteli pobl ddigartref RhCT  yn y 
dyfodol, ac er mawr syndod i Paul a’i dîm o 

wirfoddolwyr ac i ninnau yn y Gweithgor 
Cyfiawnder Cymdeithasol, bydd siopau Adref yn 
cau, ac felly ni fyddwn bellach yn casglu dillad a 
nwyddau ar eu cyfer.   Cewch fwy o fanylion am 

gasgliadau yn y dyfodol ar ôl cyfarfod mis 
Mawrth y Gweithgor. 

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth hael 
dros y blynyddoedd. 

 
GWERTHFAWROGI 

Roedd hi’n hyfryd clywed gan John Llew am sut y 
defnyddiwyd talebau Nadolig y Tabernacl y llynedd 
ac am  werthfawrogiad y bobl ifanc a’u gweithwyr 

cymdeithasol. Mae’r cardiau a’r ebost a dderbyniwyd 
yn dangos pa mor bwysig ydy hyn i’r bobl ifanc yma 
sydd mewn sefyllfa mor fregus.  Maen nhw gan John 

os ydych chi am eu darllen 

  www.tabernacl.org  
	

 
EGLWYS DEMENTIA - GYFEILLGAR 

Mae’r Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol, 
dan arweiniad Rhys Llewelyn,  yn dal i 

drafod ac ymgynghori er mwyn gwireddu 
hyn, gan ei bod yn hanfodol sicrhau cyngor 

proffesiynol, adnabod prosiectau sy’n 
weithredol yn yr ardal a derbyn arweiniad 

strategol Undeb yr Annibynwyr.  Mae 
cynnig cefnogaeth deilwng ac addas i 

deuluoedd sy’n ymdopi â’r salwch creulon 
yma yn hollbwysig.  Rydyn ni’n ystyried  

trefnu te pnawn yn Y Ganolfan, rhyddhau 
aelodau’r teulu am awr neu ddwy, neu 
gynnig mewnbwn Cymraeg i brosiectau 

sydd eisoes yn bodoli. 
Os ydych chi’n awyddus i gyfrannu i’r 

trafodaethau mae croeso cynnes ichi yn ein 
cyfarfod nesa, nos Fawrth, 31 Mawrth am 

7.30 yn Y Ganolfan. 
 
	

	
	

MERCHED	Y	TAB	
Dydd	Mercher,	25	Mawrth,	12.30	ar	gyfer	
1.00.		Cinio	Gwyl	Ddewi	yn	Caesar’s	Arms.	

[Enwau	i	Beti	Treharne]	
	

Dydd	Mercher	24	Mehefin	ymweliad	i'r		“Sied”	
Nantgaredig.	Bydd	Lisa	Fearn	yn	paratoi	“demo”	a	
wedyn,	bydd	pryd	o	fwyd,	3	cwrs,	am	£25	y	pen.	
Enwau	i	Gwen	Thomas	a	blaendal	£10	cyn	gynted	

ậ	phosib.	Bydd	pris	y	bws	yn	ychwanegol.	

www.cristnogaeth21.cymru   
 
	
	
 

 


