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Diolch i chi am eich cefnogaeth sy’n dod â’r Beibl yn
fyw gartref ac ar hyd y byd.
Os hoffech dderbyn eich llythyr gweddi trwy ebost, yn ogystal â
diweddariadau am sut mae eich rhodd yn cael effaith a ffyrdd o
gymryd mwy o ran, os gwelwch yn dda nodwch eich cyfeiriad
e-bost:
E-bost:

Eisiau newid eich cyfraniad rheolaidd?

Trwy ffôn
Galwch eich tîm
cyfeillgar ar
01793 418222
Dydd Llun - Dydd
Gwener
9am i 5pm

Ar-lein
Ymwelwch â ni ar
biblesociety.org.
uk/bam2020

Trwy destun
Tecstiwch BIBLE,
yna eich enw, rhif
cefnogwr, a’r swm
newydd i 70300.

Trwy’r post
CROESO
Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth gyson. Mae haelioni
ffyddlon cefnogwyr cynllun Beibl bob Mis yn fy ysbrydoli bob
amser! Rwy’n gweddïo y byddwch yn cadw’n ddiogel yn ystod yr
amser anodd hwn.
Yn eich llythyr gweddi byddwch yn darllen tystiolaeth ryfeddol
pobl o Tsieina wnaeth droi at air Duw yn ystod y cyfyngiadau
cymdeithasol, a byddwch hefyd yn darganfod y drysorfa o
adnoddau Beiblaidd y gallwch
gael mynediad atynt o’ch cartref.
Tom Newbold
Boed i chi dderbyn bendith wrth
Cydlynydd Beibl bob Mis
i chi ddarllen a gweddïo.

Os ydych yn talu trwy ddebyd uniongyrchol,
postiwch y rhan hwn atom yn
Cymdeithas y Beibl, Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG.

Hoffwn newid fy rhodd i £

bob mis

Rhannwch gyda ni
Rydym wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. Os gwelwch yn
dda rhannwch eich anogaethau a’ch ceisiadau gweddi gyda ni.
Gallwch hefyd ebostio eich meddyliau at bam@biblesociety.org.uk

Enw:
A fyddech yn fodlon i ni rannu eich syniadau a’ch enw cyntaf
gydag eraill? Os fyddech, os gwelwch yn dda ticiwch y
blwch hwn.
Cadwn yr hawl i olygu sylwadau oherwydd arddull a hyd.
Cymdeithas y Beibl, Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG
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