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Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf

DIOLCH, KEITH

Bedyddiadau

Bore Sul 21 Ionawr cynhaliwyd seremoni fer i
anrhegu Keith Rowlands ar achlysur ei
ymddeoliad o fod yn drysorydd y Capel i
ddangos gwerthfawrogiad diffuant o’i gyfraniad
amhrisiadwy dros y ddeng mlynedd ddiwethaf.
Cyn cyflwyno’r
anrheg iddo
atgoffodd Wendy
Reynolds,
Cadeirydd y Bwrdd,
mai’r cyfnod a
dreuliodd Keith fel
Sara Alys Wyn gyda’i
Gwenno Elliw, chwaer fach
ein trysorydd oedd
chwaer Ela Wyn.
i Moli Awen.
y mwyaf heriol yn
Bu’r misoedd diwethaf yn gyfnod prysur i Jane holl hanes yr achos
Eryl Jones gan iddi weinyddu sawl bedydd, a
o safbwynt ariannol. Roedd lle i ddiolch iddo am
hynny yn ei dull urddasol, dihafal ei hun. Braf
lynu wrth y swydd hyd nes bod y ddau broject
oedd cael cyfle i groesawu teuluoedd a
adeiladu sylweddol, ar gost o dri chwarter miliwn o
ffrindiau i’r oedfaon i rannu yn llawenydd y ddau bunnoedd, wedi eu cwblhau a hynny o fewn
achlysur.
adnoddau ariannol yr eglwys. Dros y cyfnod hwn
Fore Sul, 3 Medi, bedyddiwyd Gwenno Elliw, mynychodd Keith dros 200 o gyfarfodydd, yn ogystal
merch Tim a Mari Wort o Bontyclun, a chwaer
ag oddeutu 500 o oedfaon lle na fyddai’n gadael y
fach i Moli Awen. Hefyd bedyddiwyd Sara Alys capel cyn casglu’r cyfraniadau, yna cludo’r arian i’r
Wyn, merch Joe a Cerys Emms o Creigiau, a
banc bob bore Llun a chadw cofnod manwl o’r
chwaer fach i Ela Wyn yn yr un gwasanaeth.
cyfan. Ar ddiwedd y flwyddyn byddai’n gofalu bod y
cyfrifon blynyddol yn barod yn gynnar ym mis Ionawr
i’w trosglwyddo mewn da bryd i Dŷ’r Cwmnïau a’r
Comisiwn Elusennau.
Wedi iddo ddiolch am yr anrheg, ychwanegodd
Keith fod ganddo yntau le i dalu gair o ddiolch i holl
swyddogion ac aelodau’r Bwrdd dros ei dymor fel
Trysorydd am eu cydweithrediad parod, ac i aelodau
eglwys am eu cefnogaeth hael i goffrau’r
eglwys.

Y Tu Mewn
Hywel Elis, Islwyn Hartley a Sior Oswald
gyda Siencyn Jac , y brawd mawr yn y canol.

Roedd bore Sul, 19 Tachwedd, yn
achlysur unigryw yn y Tabernacl pan
fedyddiwyd tripledi yn y capel am y tro cyntaf
erioed. Y tri bachgen bach oedd Hywel Elis,
Islwyn Hartley a Sior Oswald, brodyr i Siencyn
Jac a meibion i Darren a Sian Eleri Fudge,
Coed-y-Cwm, Pontypridd.
Pob bendith ar y rhai bach ac ar eu
teuluoedd.

Tud. 2
Tud. 3
Tud. 4 a 5
Tud. 6 a 7
Tud. 8
Tud. 9
Tud. 10
Tud. 11
Tud. 12
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Canllaw Llywyddion Oedfaon
Pell ac Agos
Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
Cofio’r ‘Hen Bant’
Adroddiad y Bwrdd
Adroddiad y Cwrdd Blynyddol
Portread o Arwyn Jones
Trefn Oedfaon 2018
Merched y Tab
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Canllawiau i Lywyddion
Yn ystod 2017, cynhaliwyd cyfarfod agored i drafod ffurf a siâp
ein hoedfaon. Cytunwyd i barhau â’r arfer o neilltuo’r trydydd Sul
yn y mis fel Sul i’r teulu cyfan, gyda phaned i ddilyn, a’r Sul cyntaf
yn gyffredinol fel Oedfa Bentref. Penderfynwyd hefyd y byddai’n
briodol i ni osod canllawiau eglur i gynorthwyo llywyddion y
Suliau gyda’u paratoadau. Yn naturiol, mae rhyddid i’r sawl sy’n
trefnu rhan agoriadol yr oedfa i wneud hynny yn ôl eu sgiliau a’u
galluoedd unigryw er mwyn creu amrywiaeth o brofiadau sy’n
gosod cyd-destun priodol i’r gynulleidfa brofi gwerth cymunedol
a myfyriol y cwrdd. Fodd bynnag, penderfynwyd y dylwn geisio
gosod rhai canllawiau ar gyfer Sul arferol:
Canllawiau ar gyfer agor oedfa
Bydd y plant gan amlaf yn mynd i’r Ysgol Sul yn dilyn y rhannau agoriadol. Er
mwyn cefnogi athrawon yr Ysgol Sul a’u cynllunio, gofynnwn i’r llywydd drefnu
gweithgareddau sy’n sicrhau bod y plant yn gadael erbyn tua 11 o’r gloch
(neu 11.05 mewn sefyllfaoedd eithriadol). Bydd hyn yn rhoi sicrwydd i
athrawon yr Ysgol Sul o’r amser fydd ganddynt. Yn rhy aml, mae’r athrawon
wedi methu cyflwyno’u gwersi o achos diffyg rheolaeth amser yn y capel yn
ystod y rhan agoriadol.
Yn y cyfnod rhwng 10.45 ac 11.00, gofynnwn i’r llywydd drefnu amrywiaeth
sy’n cynnwys yr elfennau canlynol:

GOFALWYR
ARDAL
Creigiau a
Groes-faen
Geraint Wyn Davies
Jen MacDonald
Nia Williams
Efail Isaf
Shelagh Griffiths
Loreen Williams
Crown Hill, Gwaun
Meisgyn, Beddau
Ann Rees

1. Estyn croeso cynnes i bawb
2. Canu – ar gyfer y rhannau agoriadol, gofynnwn i’r llywydd a’r cyfeilydd
drefnu dim mwy na 2 emyn, a’r rheiny’n rhai cyfarwydd i’r gynulleidfa, gydag o
leiaf un ohonyn nhw’n emyn plant. Yn ddelfrydol, byddai’n dda canu un emyn
adnabyddus traddodiadol, ac un mwy cyfoes.
3. Darlleniad o’r Beibl/Stori i’r plant – er bod y gwasanaethau gan amlaf yn
dilyn trefn y llithiadur, awgrymir fod y darlleniad yn y rhan agoriadol yn un
cyfarwydd ac yn un fyddai’n dda i’r plant wybod amdano. Yn ddelfrydol, gellid
mynegi dameg, neu stori o’r Hen Destament, fel stori i’r plant (gan roi ychydig
o gyd-destun fyddai’n helpu pawb i ddeall y naratif). Os oes eitem arbennig ar
gael ar Youtube, neu sianel arall, fyddai’n cyflwyno rhywbeth o bwys i’r plant,
mae croeso i’r llywydd ddefnyddio hwnnw yn lle stori, neu i ategu stori.
4. Gweddi – Gweddi fer (o bosib yn un ymatebol) yn ystod y cyfnod agoriadol,
gan sicrhau bod y geiriau’n hawdd eu dilyn ac yn ffocysu ar ein cyfrifoldebau
ni fel unigolion ac fel cymuned, h.y. osgoi gweddïau sy’n galw ar Dduw i
ymddwyn mewn ffyrdd penodol mewn ymateb i’n deisyfiadau. Fel arfer, cydadroddir Gweddi’r Arglwydd yn ystod y cyfnod hwn.
Mae croeso i’r llywydd wneud cyfraniad pellach wedi i’r plant fynd i’r Ysgol
Sul, a hynny mewn cydweithrediad â chyflwynydd y myfyrdod ar y Sul hwnnw.
NEGES BWYSIG I BAWB!
Os oes awydd arnoch i gymryd rhan mewn oedfa, trwy lywyddu neu gymryd
defosiwn yr ail hanner, neu trwy gyfrannu at un o’r oedfaon ar drydydd Sul y
mis i’r teulu cyfan, cofiwch gysylltu. Mae tua 40 o aelodau’r capel yn cymryd
rhannau llafar mewn oedfaon yn ystod y flwyddyn, ond mae croeso i bawb!
Rowland Wynne (marian.rowland@btinternet.com) sy’n trefnu rota’r
llywyddion, ac ar hyn o bryd geraintrees@hotmail.com sy’n trefnu’r oedfaon
am y flwyddyn. Plîs cysylltwch os oes gennych awydd neu awgrym. Diolch.
Geraint Rees
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Llantrisant
Rhiannon Price
Lowri Roberts
Pentre’r Eglwys
Rhiannon Humphreys
Eirian Rowlands
Carys Davies
Meisgyn
Jane Eryl Jones
Ton-teg
Elaine James
Audrey Lewis
Pentyrch
Marian Wynne
Radur a
Gwaelod y Garth
Ros Evans
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PELL AC AGOS
lch
Dio

Adroddiad y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol

Diolch yn fawr i chi i gyd am wneud gwaith y
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol mor hawdd.
Dros y chwe mis ers rhifyn yr haf o Tafod y Tab bu
eich cyfraniadau ariannol ac ymarferol mor hael a pharod ag
erioed ac yn fodd i liniaru ychydig ar ddioddefaint a chaledi
mewn cymunedau pell ac agos.

TALEBAU NADOLIG
Unwaith eto eleni, bu casgliad yn y
capel yn yr wythnosau cyn y
Nadolig er mwyn cyflwyno talebau
£20 i bump ar hugain o bobl ifanc
sy’n gadael gofal. Trefnir hyn drwy
gydweithrediad â gweithwyr
cymdeithasol sy’n helpu’r bobl ifanc
i’w gwario’n ddoeth.

ADREF
Yn ogystal â chyfrannu’n ariannol,
buom yn darparu cefnogaeth
ymarferol i Adref, drwy gasglu
dillad a nwyddau ar gyfer pobl
ddigartref, ac i’w gwerthu yn eu
siop. Mae hyn yn hyrwyddo eu
gwaith gyda’r digartref yn yr ardal.
Bydd hyn yn parhau yn 2018.
Yn ystod misoedd Tachwedd a
Rhagfyr bu casgliad ychwanegol i
gasglu dillad isaf ar gyfer cartref
plant sy’n cynnig gofal ysbeidiol i
BANC BWYD TAF ELÁI
bobl ifanc â phroblemau dwys.
Bydd y casgliad yn parhau drwy
Aelodau Eglwys Bethel, Pontyclun, sy’n cynnal y Banc Bwyd, a’n
fisoedd Ionawr a Chwefror.
braint ni yw cael eu helpu drwy gasglu bwyd yn y capel a’u helpu
gyda’u casgliadau yn archfarchnad Tesco, Tonysguboriau. Bu
TE’R TAB
deg ar hugain o aelodau’r Tabernacl yn y casgliad dros dridiau
Ers blynyddoedd bellach rydym
ddiwedd Tachwedd a dechrau Rhagfyr. Mae bocs y Banc Bwyd
yn cymryd ein tro bob tri mis i
baratoi a gweini te prynhawn Sul yn y capel gydol y flwyddyn, yn cael ei lenwi'n gyson, a'r
i’r digartref yn Nhabernacl Yr Ais, nwyddau'n cael eu cludo'n rheolaidd i Fanc Bwyd Taf Elái.
a bu criw o’r capel yno ddiwedd y
flwyddyn. Os hoffech ymuno â’r
criw yn achlysurol, cysylltwch â:
CASGLIAD
margaretcalvert@mybtinternet.com

HELPU FFOADURIAID
Eleni, trodd ein golygon at sefyllfa
echrydus y bobl Rohingya a
erlidiwyd o’u cartrefi gan luoedd
Myanmar, a phenderfynwyd ein
bod yn cynnal casgliad i gefnogi
ymgyrch DEC. Codwyd dros
£1,500, rhwng ein cyfraniadau ni,
cynllun dyblu cronfa Llywodraeth
San Steffan a Chymorth Rhodd.

GWAREDU CYFRIFOL
Yn ystod y flwyddyn tynnwyd ein
sylw at wasanaeth Too Good to
Waste a Track 2000, sy’n casglu
nwyddau a chelfi i’w gwerthu’n
rhad neu eu rhoi am ddim i bobl
anghenus. Mae’r manylion i gyd
ar wefan y Capel
www.tabernacl.org

Ar
y
Gwe
i ll

YR
AMLENNI BROWN

Bydd pump o elusenau lleol yn derbyn
£725 yr un o gasgliad 2017. Mae eu manylion wedi ymddangos
yn y daflen dros y flwyddyn ac yn dal ar wefan y capel.
Eleni hefyd fe fyddwn yn casglu at bump o elusennau:

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

Cymorth i Ferched Cymru

Ysgol Tŷ Coch

Adref

Cymdeithas Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker
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Yr Ysgol Sul...
Bu’n gyfnod prysurach nag arfer i blant a phobl
ifanc y capel dros y misoedd diwethaf, a rhaid
diolch iddyn nhw am eu brwdfrydedd, eu hawydd i
helpu ac i arwain y ffordd mewn cymaint o feysydd.
Dyma i chi flas o’r gweithgareddau y buon nhw yn
ymhel â nhw’n ddiweddar.

Gwelson ni’r gof wrth ei waith. Buon ni yn
busnesu yng ngerddi Rhyd-y-Car, ac edrych ar y
lluniau ar waliau eglwys Teilo Sant. Wrth gerdded
allan, cawson ni sioc wrth weld Ann Dixey yn ei
cherbyd yn mynd ag ymwelwyr o gwmpas y safle.
Dywedodd hi wrthon ni am fynd i weld y datblygiad newydd – mae hen lys Llywelyn
Fawr yn cael ei godi yno. Gobeithio y bydd
wedi ei gwblhau erbyn i ni ymweld y tro
nesaf!”

Trip Blynyddol yr Ysgol Sul

Clwb Hwyl

Criw da o sawl cenhedlaeth yn ymlacio
yn yr haul ar fferm Hendrewennol

Mae’r Clwb Hwyl yn
gyfle i blant a’u rhieni – neu neiniau
a theidiau – ddod ynghyd i
chwarae a chymdeithasu mewn
lleoliadau amrywiol dros wyliau’r
haf. Fis Awst diwethaf buon nhw yn
fferm Hendrewennol, yn
amgueddfa Sain Ffagan ac ym
mharc Bryngarw ger Pen-y-bont.
Dyma sylwadau rhai o’r plant am yr
ymweliad â Sain Ffagan . . .
“Roedd y lle wedi newid ers i ni fod
yna ddiwethaf. Roedd mynedfa
newydd, caffi a siop yno, heb sôn
am yr adeiladau hanesyddol.
Cwrddon ni i gyd tu fas i’r tollborth a mentro i
dalwrn y ceiliogod, sydd fel hen fersiwn o
Stadiwm y Principality.

Ar 16 Medi, mentrodd llond bws swnllyd o
aelodau’r Ysgol Sul a’r Twmiaid i Fferm
Folly ger Dinbych-y-pysgod. Er gwaetha
rhagolygon y tywydd, cafwyd diwrnod sych
a braf a digon o gyfle i werthfawrogi’r bywyd
gwyllt. Y rhinoserws oedd ffefryn rhai o’r
plant lleiaf, er bod y llewod, y camelod a’r
mirgathod wedi gadael cryn argraff hefyd!
Ar ôl edmygu’r anifeiliaid cafwyd cyfle i
fwynhau yn y ffair – gyda rhai yn fwy

Mintai fodlon wedi ymgynnull o flaen mynedfa Fferm Folly ar drip yr
Ysgol Sul. Piti bod ambell un wedi llyncu rhagolygon tywydd S4C yn
rhy llythrennol!

mentrus na’i gilydd. Y ceir cyflym aeth â bryd y
dewraf, tra bod eraill wedi mwynhau taith sidêt ar
yr olwyn fawr. Diwrnod cofiadwy arall yng
nghwmni ffrindiau!

Noson Gymdeithasol

Golwg hapus
iawn ar bawb
y tu allan i
Eglwys Teilo
Sant yn Sain
Ffagan.

Ddiwedd Mehefin, manteisiodd rhai o rieni’r
Ysgol Sul ar gyfle i gymdeithasu yng nghwmni ei
gilydd ym mwyty Indiaah ym Mhontyclun. Roedd
yn gyfle i drafod trefniadaeth yr Ysgol Sul a
mwynhau clonc ar yr un pryd. Cafwyd noson
hyfryd gyda sôn am drefnu nosweithiau tebyg eto
yn y dyfodol.
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...a’r Twmiaid
Apêl y Twmiaid
Penderfynodd criw y Twmiaid gefnogi elusen
Bangla Cymru eleni. Er mwyn i ni ddysgu mwy
am waith yr elusen daeth Wil Morus Jones, y
sefydlydd, i sgwrsio â’r criw. Soniodd am y wlad
a’i phobl a’r problemau meddygol sy’n effeithio
ar nifer o’r bobl yno – yn eu plith broblemau
gyda’r wefus neu daflod hollt. Dangosodd
amryw o sleidiau er mwyn pwysleisio’r angen a
sut mae’r elusen yn helpu pobl. Ar ôl cael eu
hysbrydoli ganddo, bwrodd y bobol ifanc ati ar
eu liwt eu hunain dan arweiniad Heulyn i drefnu
noson godi arian ym mwyty Indiaah ym
Mhontyclun.

Y Twmiaid yn amlwg wrth eu boddau ym mwyty Indiaah, ond tybed ydyn
nhw’n cynllwynio i dynnu coes yr oedolion diniwed cyn diwedd y nos!

Gwasanaethau

Athrawon a rhieni’r plant yn mwynhau pwyllgora a
chael clonc ym mwyty Indiaah, Pontyclun.

Y bobl ifanc drefnodd y noson, gan gynnwys yr
adloniant penigamp oedd yn amrywio o osod
cynffon ar yr asyn i
gwis amrywiol – a
phwy all anghofio’r
sialens taflu potel
gydag Eirian Rees yn
serennu! Codwyd dros
£500 ar y noson ac
mae’r apêl yn parhau
i’r flwyddyn newydd.

Roedd y bobl ifanc yn weithgar iawn yn y
gwasanaethau cynhaeaf a’r Nadolig eto eleni.
Mae’n braf gweld cynifer ohonyn nhw yn mwynhau perfformio o flaen cynulleidfa wrth gyflwyno
negeseuon amserol, a chafwyd hwyl wrth baratoi
ar gyfer y gwasanaethau. Diolch i bawb fu
ynghlwm â’r trefnu – yn arweinwyr, cyfeilyddion,
sgriptwyr a chynllunwyr gwisgoedd a set! I gloi’r
tymor, trefnwyd parti Nadolig yng nghwmni Siôn
Corn yn neuadd y pentref – diweddglo penigamp i
weithgareddau’r flwyddyn.

Lluniau Dathliadau’r Nadolig:
1. Y plant lleiaf yn cyflwyno stori’r geni;
2. Y Twmiaid yn cael profiad gwaith fel
gohebwyr Newyddion 9; 3. Y Doethion yn
barod i gyflwyno anrhegion i’r Baban Iesu;
4. Siôn Corn yn galw draw i neuadd y
pentref yng nghanol ei holl brysurdeb.

Uchod: Llun o’r nwyddau a gasglwyd
gan y Twmiaid i deuluoedd lleol llai
breintiedig.
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Cofio William Williams, Pantycelyn 1717 - 2017...
gymwynas fwyaf â’i gyd-wladwyr, a ‘gadwynid wrth y
pridd’, oedd eu ‘codi fry uwch cors a chraig a rhiw / A’u
rhoi wrth fyrddau crwn danteithion Duw’.

Blwyddyn o Gofio
Roedd 2017 yn flwyddyn fawr o gofio – cofio am
dristwch a llawenydd, am y straeon gwaethaf a’r gorau
yn ein hanes fel cenedl, ac am ddigwyddiadau ac
unigolion a adawodd eu hôl ar y Gymru sydd ohoni
heddiw.
100 mlynedd yn ôl i 2017 y gwelwyd brwydrau mwyaf
erchyll y Rhyfel Byd cyntaf, gan gynnwys brwydr
Pilkhem yn Fflandrys, pryd y lladdwyd Hedd Wyn. Dair
wythnos yn ddiweddarach, cynhaliwyd seremoni’r
Gadair Ddu ym Mhenbedw.
500 mlynedd yn ôl i’r llynedd, gyda’i brotest a’i
gwestiynu, dechreuodd Martin Luther siglo seiliau’r
gyfundrefn Gristnogol yn Ewrop, wrth gychwyn y
Diwygiad Protestannaidd.
50 mlynedd wedi hynny ymddangosodd campwaith
William Salesbury, sef y cyfieithiad cyntaf i’r Gymraeg
o’r Testament newydd.
300 mlynedd geni William Williams oedd y dathliad
mawr arall. Y Pêr Ganiedydd yw’r bardd mwyaf
toreithiog a welodd Cymru erioed ac ef, yn ôl Saunders
Lewis, oedd bardd cyntaf y meddwl modern yn Ewrop
gyfan.

Sian Elin a Rhiannon Humphreys
yng nghwmni Cecil a Cynthia Williams.

Coffáu Pantycelyn

Mawredd Pantycelyn

Do, fe gawsom fel cenedl yn 2017 gyfle i goffáu’n
deilwng y ffenomen rhyfeddol hwn a fu mor allweddol
yn y broses o greu’r Gymru fodern (ac yn sicr y
ddelwedd ohoni!) yn y canrifoedd ar ôl ei farw. Fe
wnaed hynny trwy gyfrwng teithiau cerdded,
darlithoedd, seminarau a chymanfaoedd, a hynny’n
bennaf (yn ôl y disgwyl, efallai) mewn cylchoedd
crefyddol, llenyddol ac academaidd. Ar y cyfryngau
hefyd darlledwyd ambell raglen ddifyr i nodi’r tri
chanmlwyddiant, ond ni chafwyd unrhyw gampwaith
ac yn sicr aeth cyfleon ar goll.
Hwyrfrydig, llugoer ac anfoddhaol fu ymateb
Llywodraeth Cymru i’w goffáu mewn modd
anrhydeddus, ac mae’n drist meddwl bod trwch
poblogaeth Cymru, yn Gymry Cymraeg a
di-Gymraeg fel ei gilydd bellach, yn prysur golli eu
hadnabyddiaeth o hanes, meddwl a geiriau un o
gewri’r genedl.
A beth amdanom ni yn y Tabernacl? Yn gynnar yn
y flwyddyn newydd roedd Adran Newyddion BBC
Cymru yn ddigon effro i nodi’r dathliad mewn eitem
estynedig ar Newyddion S4C. Daeth criw ffilmio i’r
Tabernacl (a’n Lowri ni yn eu plith) i recordio’r
gynulleidfa’n canu a holi ambell aelod am ei hoff
emyn, gan blethu hynny gydag ychydig hanes a
gwerthfawrogiad o’r emynydd. Yn hwyrach yn y
flwyddyn, neilltuwyd oedfa’r bore i gyflwyno hanes
Williams i’r plant a’r bobl ifanc, a chafwyd blas mawr
ar ganu rhai o’r hen ffefrynnau. Yna, mewn cyfarfod
o Gymdeithas Cadwgan yn y capel nos Fercher 15
Tachwedd, daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i
wrando ar Vaughan Roderick yn traddodi darlith
hynod ddiddorol ar Williams, oedd yn un o’i
gyn-deidiau. Roedd Vaughan eisoes wedi cyflwyno
rhaglen radio ddifyr ar ei berthynas deuluol â
Phantycelyn yn gynharach yn y flwyddyn.

Roedd yn emynydd, yn fardd ac yn llenor digymar ond,
at hynny, roedd ei waith fel pregethwr, efengylydd,
addysgwr, trefnydd, sefydlydd ac arolygydd seiadau a
chwnsler yn ei osod fel un o ffigurau mwyaf dylanwadol
y 18fed ganrif, yma yng Nghymru ac ymhell y tu hwnt i’w
ffiniau. Fe anfarwolwyd
Williams yn bennaf
oherwydd ei ddawn fel
emynydd ond, wrth
gydnabod a mawrygu
hynny, mae ’na beryg,
efallai, i ni fethu
sylweddoli’r athrylith fawr
oedd ar waith mewn
cynifer o feysydd eraill hefyd. Yn ôl y Prifathro Thomas
Charles, Williams (nid Howel Harris na Rowlands,
sylwer) oedd prif ddiwinydd arweinwyr y Methodistiaid
cynnar yng Nghymru. Roedd Dr Lewis Edwards, yr
athro a’r diwinydd, o’r farn taw Williams, ‘ar ôl yr
Apostol Paul a ddeallodd orau hanfod yr Efengyl’.
Tipyn o ddweud! Gormodiaith? Dwn i ddim, ond cofier
taw beirniad llenyddol, athro a diwinydd blaenllaw yn ei
oes oedd biau’r geiriau. Sut bynnag am hynny, prin fod
modd gorbwysleisio pwysigrwydd ac effeithiolrwydd
Williams fel awdur, ei ddiddordebau anghyffredin, ei
feddwl a’i ddylanwad ar y Diwygiad Methodistaidd,
sydd wedi cael lle mor ganolog yn hanesyddiaeth
Cymru.
Fe ddeallodd y diwygwyr cynnar, yn weddol fuan, y
gwerth o gydnabod taw Williams oedd ‘piau’r canu’ ac,
fel y soniodd yr hanesydd R. T. Jenkins, fe gymerodd
Pantycelyn ‘afael yn y gân rydd a dyrchafodd hi o’i
hisel radd i gyd-eistedd â’r gynghanedd’. Ac yn ôl
Gwenallt, un arall o feirdd mawr Cristnogol Sir Gâr, ei
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...Cofio William Williams, Pantycelyn 1717 - 2017
Y Bererindod i Bantycelyn
Ond i lawer o’r aelodau, yn ddiau, uchafbwynt y dathlu
oedd ein pererindod i gartref yr emynydd ddydd Sul, 12
Tachwedd. Teithiodd rhyw 30 ohonon ni ar fws Edwards i
Lanymddyfri ac, ar ôl coffi yn Mhontsenni, cyrhaeddwyd
pen y daith o gwmpas canol dydd. I mi, roedd y bererindod
hon yn dwyn i gof un arall a wnaethom i Bantycelyn, fel
teulu, yng nghwmni ’nhad flynyddoedd yn ôl. Yr un oedd y
wefr wrth fwrw heibio capel Pentre Tŷ-gwyn a dringo’r rhiw
wrth nesáu at yr hen ffermdy, cyn dod i olwg y cartref lle bu
un o enwogion mwyaf y genedl yn treulio’i ddyddiau –
hynny yw, pan nad oedd ar ei deithiau!
A sôn am deithiau, mae’n siŵr
Cawsom ein tywys gyda balchder i’r gegin, lle mae cloc
fod sawl ymwelydd ar wahân i mi
yr emynydd yn dal i sefyll, a chael braslun o hanes
wedi ceisio gweld, trwy lygad ei
Williams a’r teulu gan Cecil, cyn symud i’r stafell ganol
ddychymyg, Williams yn dychwelyd
sef y parlwr, sy’n amgueddfa fechan i bob pwrpas
adref, yn cyrraedd y clos ac yn
bellach, ac yn cynnwys creiriau, lluniau, tebot o eiddo
disgyn oddi ar ei geffyl i gyfarch
Wlliams a’i lythyr olaf, at
Mali. Sawl gwaith y digwyddodd
Thomas Charles. Mae nifer
hynny tybed, ac yntau ei hun yn
y llofnodion yn y llyfr
amcangyfrif ei fod wedi teithio bron
ymwelwyr wedi cynyddu’n
i 150,000 o filltiroedd ar ei
fawr eleni. Bu sawl un o’r
deithiau?
cwmni’n chwilio am eu
Cawsom ein croesawu’n gynnes
llofnodion hwy ar
iawn gan berchnogion
ymweliadau blaenorol, ac
presennol Pantycelyn, sef Cecil –
roedd wyneb Carey yn
un o ddisgynyddion yr emynydd –
bictiwr wrth iddo ddod ar
a’i wraig Cynthia. Mae’n destun
draws ei lofnod ef yn 1952,
rhyfeddod pa mor amyneddgar a
ac yntau’n un o griw o
hoffus yw’r pâr hwn gyda chymaint
ddisgyblion Ysgol
o fynd a dod i’w cartref, yn enwedig
Llandysul oedd yn ymweld
eleni.
â’r cartref ar y pryd.
Wedi ffarwelio â
Phantycelyn, aethom yn
ein blaenau i Eglwys
Llanfair-ar-y-bryn i ymweld
â bedd a chofeb Williams.
Yno i’n cyfarfod roedd
David Gealy, hanesydd lleol ac un o swyddogion yr
Eglwys, a chawsom ein tywys ganddo o gwmpas yr hen
eglwys. Yno, mewn ystafell fechan ar yr ochr, y mae
desg y Pêr Ganiedydd – celficyn y bu Williams yn
pwyso arni wrth gaboli emyn neu wrth ysgrifennu am
bron bob agwedd ar fywyd a meddwl dyn. Gyda Carey
a Sian Elin yn eu tro yn canu’r organ hynafol, profiad
dwys rhyfeddol oedd clywed geiriau’r emynydd yn cael
eu canu gyda’r fath arddeliad.
Cyn troi am adre, cawsom gyfle i ymlacio ychydig a
chael swper blasus yng Ngwesty’r Castell,
Llanymddyfri. Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant
y daith, yn enwedig Rhiannon a Gareth a fu’n gyfrifol
am yr holl waith o gysylltu ’mlaen llaw a threfnu ar y
dydd.
Lluniau o frig i droed y dudalen:
1. Carey yn dod o hyd i’w lofnod 65 mlwydd oed yn llyfr yr
ymwelwyr!; 2. Cloc wyth niwrnod Pantycelyn; 3. Sian Elin yn
barod wrth organ eglwys Llanfair-ar-y-bryn; 4. Geraint ac
Emlyn ar drywydd rhyw ddirgelwch archifyddol; 5. Aelodau
eraill yn anelu’n syth at y lluniau teuluol.
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Ehangu’r Offer Cyfieithu

Parhaodd y Bwrdd i gwrdd yn fisol yn ystod
ail hanner 2017 dan gadeiryddiaeth Wendy
Reynolds i dderbyn adroddiadau amrywiol
bwyllgorau a gweithgorau’r eglwys, a
gweithredu ar eu hargymhellion yn ôl y galw.
Dyma’r prif materion eraill yr ymdriniwyd â
hwy yn ystod y cyfnod hwn.

Cytunwyd i ymestyn ein system cyfieithu ar-y-pryd
trwy archebu rhagor o dderbynyddion a chlustffonau
i’w defnyddio’n achlysurol mewn oedfaon. Yn ystod y
misoedd diwethaf, defnyddiwyd yr offer yn
llwyddiannus iawn mewn gwasanaethau bedydd.
Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar iawn i Helen Prosser am
ei gwaith cyfieithu ar y ddau achlysur.

Penodi Trysorydd Newydd

Cofrestru Priodasau

Yn dilyn cyhoeddiad Keith Rowlands o’i fwriad i
ymddeol fel Trysorydd ar ddiwedd 2017, wedi cyfnod
o 10 mlynedd, un o dasgau’r Bwrdd yn ystod y
misoedd diwethaf oedd sicrhau olynydd iddo.
Rhyddhad i bob un ohonom, felly, oedd bod Arwyn
Jones wedi cytuno i lenwi’r bwlch o fis Ionawr 2018
ymlaen. Rydym yn parhau i chwilio am aelod sy’n
barod i gynorthwyo Arwyn gyda’r cyfrifon. Cysylltwch
â’r Ysgrifennydd, Gwilym Huws, neu gydag Arwyn os
ydych yn barod i wirfoddoli fel cynorthwyydd.

Wedi i’r Bwrdd dderbyn yr egwyddor o drefnu i
gofrestru priodasau a gynhelir yn y Capel yn fewnol
yn hytrach na dibynnu ar bresenoldeb un o swyddogion Cyngor Bwrdeistrefol RhCT, roedd angen sicrhau
bod gennym aelod/au fyddai’n fodlon ymgymryd â’r
gwaith. Rydym yn ddiolchgar iawn i Rhiannon
Humphreys, Helen Middleton a Rhys Llewelyn am
gytuno i rannu’r cyfrifoldeb. Un o’r amodau a
osodwyd gan y Swyddfa Gartref cyn y gellid caniatáu
ein cais oedd bod gennym gist briodol yn y capel i
gadw’r gofrestr a’r holl ddogfennau perthnasol yn
ddiogel. Cytunodd y Bwrdd i fuddsoddi mewn cist
oedd yn cwrdd â’r gofynion.

Archebu Giât Newydd

Ar ddiwedd yr haf, gadawyd llond treilar o sbwriel gan
berson anhysbys y tu mewn i’r fynedfa i’r rhandir ar
bwys y fynwent. Nid dyma’r tro cyntaf i hyn ddigwydd
ond, yn wahanol i’r troeon blaenorol, gwrthododd
Adran Amgylchedd Cyngor Rhondda Cynon Taf ei
Diffibriliwr
glirio ar ein rhan gan ei fod ar dir ‘preifat’. Yn dilyn
Yn dilyn llwyddiant ysgubol yr ymgyrch
awgrym gan y Cyngor, cytunodd y Bwrdd i osod giât
a gynhaliwyd yng ngwanwyn 2017 dan
newydd ar draws y fynedfa i’r rhandir mewn ymgais i
arweiniad yr eglwys i godi arian i gael
atal mynediad hwylus i’r rhandir o’r ffordd. Diolchwyd
diffibriliwr i Efail Isaf, trefnodd y Bwrdd
i Geraint Rees am drefnu’r gwaith, ac i Emlyn ‘Pens’
– mewn cydweithrediad â Phwyllgor Rheoli Neuadd y Jones am osod dull o ddiogelu’r giât newydd.
Pentref – i osod yr offer o flaen Neuadd y Pentref
Tai Bach
erbyn dechrau Tachwedd, fel ei fod ar gael i’r
Erbyn hyn, mae’r tai bach o dan y capel wedi eu
gymuned gyfan. Trefnwyd sesiwn hyfforddi CPR i fwy
hailagor, diolch i ymroddiad dau o aelodau’r Bwrdd,
na 30 o unigolion, a bydd y Bwrdd yn trefnu sesiwn
sef Emlyn ‘Pens’ Jones a John Llewellyn Thomas.
pellach yn ystod y gwanwyn eleni.
Treuliodd y ddau oriau lawer dros fisoedd yr haf yn
eu trwsio, eu tacluso a’u peintio er hwylustod i bob un
ohonom!
Pererindod Pantycelyn
Wedi i’r Bwrdd dderbyn cais gan rai o aelodau’r
eglwys i drefnu pererindod i Bantycelyn i ddathlu 300
DS Mae modd derbyn copi o gofnodion
mlwyddiant geni William Williams, cytunodd
cyfarfodydd
y Bwrdd trwy gysylltu gyda’r
Rhiannon Humphreys a Gwerfyl Morse i wneud
Ysgrifennydd,
Gwilym Huws
ymholiadau cychwynnol ac yna i ofalu am yr holl
gehpengwern@yahoo.co.uk
drefniadau. Oherwydd poblogrwydd ymweliadau
ymhlith capeli a sefydliadau eraill â’r ffermdy eleni,
bu’n rhaid aros tan ddydd Sul 12 Tachwedd cyn bod
Diolchiadau
teulu Pantycelyn yn medru croesawu mintai o dros
30 o’r Tabernacl. Ceir adroddiad o’r bererindod gan
Carem ddiolch i’r canlynol am eu cyfraniadau
Geraint Wyn, a lluniau, ar dudalennau 6, 7 a 12.

ysgrifenedig a /neu ffotograffau I’r rhifyn hwn:

LLOGI’R GANOLFAN

Ceri Anwen; Ann Dwynwen Davies;
Emlyn Davies; Geraint Wyn Davies;
Ros Evans; Gareth Humphreys;
Jane Eryl Jones; Iestyn Morris; Geraint Rees;
Heulyn Rees a Lowri Roberts.

I logi’r Ganolfan neu’r Capel ar gyfer
unrhyw achlysur cysylltwch â:
Caroline Rees 07539 452130
carolinerees2@hotmail.com

Eleri a Gwilym
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Enwebiadau i’r Bwrdd

CYFARFOD BLYNYDDOL
2017
Yn ei hadroddiad i’r Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol fore Sul 26 Tachwedd
diolchodd Cadeirydd y Bwrdd, Wendy
Reynolds, am yr anrhydedd o gael
gwasanaethu’r eglwys am y ddwy
flynedd ddiwethaf. Manteisiodd ar y
cyfle hefyd i ddiolch i’r Bwrdd am eu
cefnogaeth iddi hi ac i gydweithrediad
parod cynifer o’r aelodau yng ngwaith
canolog yr achos. Mae lle gennym fel
eglwys i ddiolch yn arbennig i
wirfoddolwyr yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
am gyflwyno profiadau mor werthfawr i
blant a phobl ifanc yr eglwys.
Adroddiad y Trysorydd
Cyn gwahodd Keith Rowlands, y Trysorydd, i
gyflwyno’r adroddiad ariannol, diolchodd y
Cadeirydd iddo am ei waith manwl a threfnus
gyda chyfrifon yr eglwys dros y 10 mlynedd
diwethaf. Yn ei adroddiad olaf fel Trysorydd,
nododd Keith fod derbyniadau’r flwyddyn, ar y
cyfan, yn dilyn yr un patrwm â’r blynyddoedd
diweddar, sef tua £23,000 o amlenni’r aelodau;
£2,400 o’r casgliad rhydd; £4,600 am rent Tŷ
Capel; £3,500 am logi’r Ganolfan, ac ad-daliad
treth incwm o £5,600. Y prif wahaniaeth o’r
blynyddoedd blaenorol oedd i’r eglwys dderbyn
swm o £13,260 mewn grantiau gan Gyngor
Rhondda Cynon Taf a Chronfa Pantyfedwen
tuag at atgyweirio’r capel, a’r rhodd o £5,000
gan aelod anhysbys i alluogi’r eglwys i brynu
organ newydd. Tynnwyd sylw’r aelodau hefyd
at yr holl gyfraniadau a wnaed tuag at
weithgarwch elusennol yr eglwys trwy’r amlenni
brown, Apêl Lesotho, Wythnos Cymorth
Cristnogol a chasgliadau arbennig yn ystod y
flwyddyn. O ran y prif dreuliau, nodwyd
cyflogau, yswiriant, gwres a golau, cyfraniad at
waith Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a
chostau cynnal a chadw. Nodwyd fod holl
gostau atgyweirio’r capel bellach wedi eu talu,
ac eithrio’r £9,000 sy’n weddill i’w dalu o’r
benthyciad di-log o £15,000 dros 5 mlynedd
gan Undeb yr Annibynwyr. Ar ddiwedd y
flwyddyn, braf oedd medru adrodd bod tua
£66,000 yn weddill yng nghronfeydd yr eglwys.
Wrth gloi ei adroddiad, mynegodd Keith ei
ddiolch i Fwrdd y Cyfarwyddwyr am eu
cefnogaeth iddo bob amser. Cadarnhawyd yr
adroddiad yn ffurfiol, a diolchodd y Cadeirydd
iddo am ei waith manwl a threfnus.

Adroddodd y Cadeirydd fod tymor tri o Gyfarwyddwyr/
Ymddiriedolwyr y Bwrdd yn dod i ben ar ddiwedd y
cyfarfod, sef Carys Davies, Wendy Reynolds a
Gwilym Huws. Ond braf oedd medru cyhoeddi bod
pedwar aelod wedi cytuno i gael eu henwebu, sef
Siân Llewelyn Barnes; Arwyn Lloyd Jones; Rhiannon
Llewelyn ac Eluned Davies-Scott, a chadarnhawyd
penodiad y pedwar yn y cyfarfod. Diolchwyd iddynt
am eu parodrwydd i wasanaethu’r eglwys am dymor
o dair blynedd a dymunwyd yn dda iddynt.

Elusennau
Cadarnhawyd argymhelliad y Gweithgor Cyfiawnder
Cymdeithasol a Bwrdd y Cyfarwyddwyr, sef bod yr
elusennau canlynol yn cael eu mabwysiadu ar gyfer y
Gronfa Elusennau yn 2018: Adref; Prosiect Gofalwyr
Ifanc Rhondda Cynon Taf; Ysgol Tŷ Coch; Cymorth i
Fenywod, a Nychdod Cyhyrol (Muscular Dystrophy)
Duchenne a Becker. Rhoddwyd esboniad byr gan
John Llewellyn Thomas, Cadeirydd y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol, pam fod pedair o’r bum
elusen ar y rhestr yr un rhai ag yn 2017 – sef bod y
galw mor fawr ag erioed a’i bod felly’n bwysig iawn
ein bod yn parhau i’w cynorthwyo. Mae’r bumed
elusen, Nychdod Cyhyrol Duchenne a Becker, yn
achos lleol roedd y Gweithgor hefyd yn awyddus i’w
gefnogi. Cadarnhawyd yr argymhellion yn ffurfiol, a
diolchodd John i aelodau’r eglwys am eu haelioni
tuag at amrywiol ymgyrchoedd y Gweithgor dros y
flwyddyn a aeth heibio. Manteisiodd Wendy Reynolds
ar y cyfle i ddiolch i aelodau’r Gweithgor Cyfiawnder
Cymdeithasol am eu holl waith yn trefnu a chynnal yr
ymgyrchoedd elusennol yn ystod ei thymor hi fel
Cadeirydd, a diolchodd hefyd i aelodau’r eglwys am
eu cydweithrediad parod a’u haelioni i gynorthwyo
rhai llai ffodus yn ein cymdeithas.

Diolchiadau
Cyn cloi’r cyfarfod, mynegodd Geraint Rees ar ran yr
eglwys ddiolch diffuant i Wendy am ei harweiniad
doeth ac urddasol yn ystod ei thymor fel Cadeirydd,
ac ategwyd hynny â chymeradwyaeth wresog pawb
oedd yn bresennol.

Aelodau Bwrdd y Cyfarwyddwyr
2018
Siân Llewelyn Barnes
Margaret Pritchard Copley
Ann Dwynwen Davies
Eluned Mary Davies-Scott
Rhiannon Humphreys
Arwyn Lloyd Jones (Trysorydd)
Emlyn Penny Jones
Sian Elin Jones
Rhiannon Llewelyn
Gwerfyl Morse
Geraint Eirian Rees
John Llewellyn Thomas
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Portread: Arwyn Jones
Ar ddydd Calan eleni fe olynwyd Keith fel
Trysorydd Capel y Tabernacl gan Arwyn
Jones sydd wedi bod yn aelod ac yn
mynychu ein gwasanaethau’n rheolaidd ers
iddo ef a Sheila ymgartrefu yn Llanharan
ychydig dros dair blynedd yn ôl. Manteisiwyd
ar y cyfle i’w holi am ei gefndir ar ran
darllenwyr Tafod y Tab.
Ein cwestiwn cyntaf amlwg oedd gofyn iddo
pam dewis symud o ardal mor braf â’r Wyddgrug,
Sir y Fflint, i’r de! Nid oedd yr ateb yn annisgwyl
oherwydd fel llawer iawn o’i genhedlaeth y
rheswm a roddodd oedd er mwyn iddynt fod yn
nes at aelodau’r teulu sef eu merch Eluned a’r
ddwy wyres, Catrin a Ffion, sy’n byw ym
Mhont-y-clun, a Meinir a’r wyres arall, Gwennan,
sy’n byw yng Nghaerdydd.

Dyddiau Cynnar
Cafodd Arwyn ei fagu yn Llanfyllin yn yr hen Sir
Drefaldwyn. Roedd ei brofiad cynnar yn debyg
iawn i lawer ohonom sydd yn ein 70au, sef yr
orfodaeth i fynychu capel dair gwaith ar y Sul a
dweud adnod yn yr oedfa fore a chael ei siarsio i
ymddwyn fel sant pan oedd y pregethwr yn dod
de. Gan fod llawer o’i ffrindiau yn feibion
ffermydd roedd ffermio yn ran annatod o’i
lencyndod. Fel arall ei brif ddiddordeb oedd
chwarae a gwylio pêl-droed. Nid yn annisgwyl
roedd yn gefnogwr brwd iawn o dîm pêl-droed
Wrecsam yn y 1960au a’r 1970au, sef y cyfnod
mwyaf llwyddiannus a chyffrous yn hanes y clwb
gyda gemau cofiadwy iawn yn y gynghrair, y
cwpanau a hefyd yn erbyn rhai o fawrion Ewrop.
EIN PRIF FFYNONELLAU
GWYBODAETH
www.tabernacl.org
Gwefan yr eglwys.
www.facebook.com/Tabernacl-Efail-Isaf
Pytiau newyddion a chyhoeddiadau.
Tafod y Tab
Cylchgrawn yr eglwys.
Tafod Elái
Newyddion misol am y Tabernacl yng ngholofn
Efail Isaf.
Taflen Wythnosol
Cyhoeddiadau a newyddion ar gael bob bore
Sul.
e-bost
Anfonir negeseuon at yr aelodau fel bo’r galw.
Western Mail
Manylion oedfa’r Sul bob dydd Sadwrn.

Gwaith

Wedi gadael yr
ysgol uwchradd
bu’n
gweithio
a m
r a i
blynyddoedd ar
ffermydd yn
ardal Amwythig
a’r Trallwng cyn
ymuno â Banc y
Midland. Un o’r
p r of iad au
gwerthfawr
o
weithio
gyda’r
banc oedd iddo
ef a Sheila gael
y cyfle i ddod i
adnabod sawl ardal yng Nghymru megis
Y Drenewydd, Pentyrch a Dyffryn Teifi yn dda
iawn. Wedi gadael y banc bu’n gweithio fel
Datblygwr Busnesau i’r hen Sir Clwyd ac yna i
Sir Ddinbych a thrwy’r cyfnod hwn roedd eu
cartref yn Yr Wyddgrug. Yn ddiplomataidd iawn
fe anwybyddodd ein cwestiwn busneslyd pa un
o’r ardaloedd hyn oedd brafiaf ganddynt fyw
ynddo; ond roedd y ddau ohonynt wedi setlo’n
dda iawn yn Llanharan ac wrth eu boddau eu
bod yn cael gweld y ddau deulu mor aml.

Gwaith Gwirfoddol

Er bod Arwyn wedi ymddeol, mae’n parhau i
weithio’n wirfoddol i Undeb Credyd Dragon
Savers sydd yn gydnaws â’i gydwybod
gymdeithasol gref ac mae’n Drysorydd ac yn
aelod o Bwyllgor Menter Iaith Rhondda Cynon
Taf sy’n tystio hefyd i’w awydd i weld y Gymraeg
yn ffynnu o fewn y gymuned leol. Pwrpas yr
Undeb yw annog a chynghori trigolion ardal
Rhondda Cynon Taf i gynilo eu harian, ac os oes
rhaid benthyca arian yna eu cynghori i sicrhau
benthyciadau am log rhesymol ac osgoi’r ‘loan
sharks’ ac eraill sy’n codi llogau afresymol o
uchel ar rai sydd heb y modd i’w talu.

Diddordebau Hamdden

Ond er ei brysurdeb gyda’i holl ddyletswyddau
gwirfoddol mae’n cael amser hefyd i ymlacio
wrth gefnogi Pontypridd ar faes rygbi Heol
Sardis, cerdded o amgylch yr ardal a
chynganeddu! Gan nad oes ganddo ef na Sheila
ddiddordeb mewn gwyliau ‘exotic’ byddant yn
treulio bob gwyliau mewn bwthyn bach sydd
ganddynt yn Plounerin, Llydaw - ardal braf iawn
a thrigolion tu hwnt o gyfeillgar a bwydydd
blasus!
.
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Dathlu Hanes
Codi’r Capel
Ymhlith y materion gaiff sylw Bwrdd
y Cyfarwyddwyr yn ystod y flwyddyn
newydd
bydd
dechrau
cynllunio
sut orau i ddathlu
carreg filltir bwysig
iawn yn hanes yr
achos ymhen
ychydig dros ddwy flynedd,
oherwydd ym mis Gorffennaf 2020
bydd yr eglwys yn dathlu 150
mlwyddiant ers agor drysau’r adeilad
presennol yn swyddogol.
Mae’n wir y gellir olrhain hanes yr
achos yn Efail Isaf ymhellach yn ôl na
hyn, sef i’r flwyddyn 1841 pan sefydlwyd
cangen o Eglwys Taihirion, Rhydlafar
gan y Parchedig Lemuel Smith yn y
pentref. Ar y cychwyn cynhelid eu
cyfarfodydd yn nhai rhai teuluoedd yr
ardal cyn symud i’r ‘longroom’ oedd yn
rhan o’r Carpenters Arms. Fel y
prysurwyd i danlinellu yn y llyfryn i
ddathlu canmlwyddiant yr achos yn
1941, safai’r ystafell hon yng ngardd
gefn y ‘Carpenters’ ac felly roedd modd
cael mynedfa iddi o’r tu allan heb groesi
rhiniog y dafarn!
O fewn dwy flynedd i sefydlu’r
gangen adeiladwyd y capel bach cyntaf
ar dir fferm Y Celyn ar brydles o 999 o
flynyddoedd. Er mai 25 yn unig oedd
nifer yr aelodau yn 1851, o fewn llai nag
ugain mlynedd roedd yr adeilad yn rhy
fach i’r gynulleidfa a phenderfynwyd
codi capel newydd. Lai na deunaw mis
yn ddiweddarach, yn 1870, fe agorwyd y
capel presennol ar gost o £830 yn unig,
diolch yn rhannol i garedigrwydd
ffermwyr y fro am gludo’r defnyddiau
adeiladu amrywiol i’r safle.
Yn fuan yn y flwyddyn newydd bydd y
Bwrdd yn estyn croeso i aelodau a
chyfeillion y Tabernacl i gynnig
awgrymiadau sut y dylai’r eglwys fynd
ati i ddathlu’r digwyddiad a hefyd yn
apelio am wybodaeth neu arteffactau
fyddai’n taflu goleuni pellach ar hanes
codi’r capel a datblygiad yr achos.
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OEDFAON CHWEFROR — GORFFENNAF 2018
Suliau

Defosiwn / Gweithgaredd

Llywyddion

CHWEFROR

4

Tonteg a Phentre’r Eglwys

11

Emlyn Davies

18

Oedfa i’r Teulu Cyfan

25

Y Parchg. Gethin Rhys

Carwyn Lloyd Jones

Carol Williams

MAWRTH
4

Pentref: Creigiau

11

Y Parchg. Aled Edwards

18

Oedfa i’r Teulu Cyfan

25 Sul y Blodau

Y Parchg. Gethin Rhys

Wyn Jones

1 Sul y Pasg

Allan James

Geraint Wyn Davies

8

Y Parchg. Aled Edwards

Nia Williams

15

Oedfa i’r Teulu Cyfan

22

Keith Rowlands

Helen Prosser

29

Y Parchg. Gethin Rhys

Huw Roberts

Lyn West

EBRILL

MAI
6

Meisgyn a Groesfaen

13

SUL CYMORTH CRISTNOGOL

Pwyllgor Cymorth Cristnogol
20

Oedfa i’r Teulu Cyfan

27

Y Parchg. Eirian Rees

Ann Rees

MEHEFIN
3 Y Pentecost

Llantrisant a Llanharan

10

Geraint Rees

17

Oedfa i’r Teulu Cyfan

24

Emlyn Davies

GORFF
1

Pentref: Efail Isaf

8

CYFUNDEB YN Y TABERNACL
Geraint Rees a’i ffrindiau

15

Oedfa i’r Teulu Cyfan

22

Allan James

29

Ymuno yng Ngwaelod-y-garth

11

Gwerfyl Morse

Ann Griffiths

TAFOD Y TAB
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Merched y Tabernacl
Castell Caerdydd

Ymweliad â chastell hynafol Caerdydd oedd ein
cyfarfod cyntaf ar ôl cael seibiant bach ym mis
Awst. Cawsom baned a chlonc yng nghaffi’r
castell cyn mynd ar daith o amgylch yr adeilad.
Daeth y castell yn eiddo i deulu’r Bute yn 1776 a
daeth ffyniant i Gaerdydd a’r cylch yn sgil y teulu
dylanwadol yma. Gwelwyd newidiadau mawr yn y
castell dros y blynyddoedd. Yn 1865 gwahoddwyd
William Burgess, pensaer a chynllunydd o fri, i
adnewyddu’r castell. Cynlluniodd ddodrefn ac
addurniadau cain gan orchuddio pob arwynebedd
bron â motiffau anifeiliaid, blodau a phlanhigion.
Dywedir i’r pensaer Burgess gyflogi’r crefftwyr
Cymreig gorau i ymgymryd â’r gwaith addurno, a
gellir gwerthfawrogi esiamplau o’r gwaith yma yn y
Neuaddau, yr ystafell fwyta a’r llyfrgell. Yn 1947
rhoddwyd y castell yn rhodd i bobl Caerdydd gan y
pumed Ardalydd Bute.

Datganiad Cerddorol

Ym mis Medi, teithiodd nifer dda ohonom i
Gaerdydd i’r Coleg Cerdd a Drama i glywed
datganiad gan y tenor Rhodri Jones, enillydd
Gwobr Ian Stoutzker 2017. Cyflwynodd raglen
hyfryd o ganeuon Strauss a Vaughan Williams,
ond uchafbwynt y datganiad i ni oedd y diweddglo
– pedair cân Gymraeg yn gorffen yn orfoleddus
gydag ‘O na fyddai’n haf o hyd’.

Bore Coffi

Bore coffi yn y Ganolfan i gymdeithasu’n
hamddenol a dodi’r byd yn ei le oedd ein cyfarfod
nesaf.

Marian Evans

Yna, ym mis Tachwedd, cawsom fore hynod o
ddiddorol yng nghwmni Marian Evans, Radur.
Mae talentau Marian yn ddi-ben-draw, ond dod
â’i gwaith llaw i’w arddangos wnaeth hi y tro yma.
Mae’n croesbwytho’n fedrus iawn, ond
syfrdanwyd y merched gan y cwiltiau di-ri mae hi
wedi’u cynhyrchu. Roedd y gwaith pwytho’n
wych a’r dewis o liwiau o ddefnydd yn arbennig.
Ar ôl edrych ar nifer o esiamplau, a chael
esboniad o’r gwahanol fathau o bwythau a
phatrymau, dangosodd Marian y cwilt mae hi
wedi’i gynllunio a’i bwytho ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd eleni – campwaith o
gwilt sy’n llawn haeddu cael ei arddangos yn un
o adeiladau pwysicaf Caerdydd. Diolchwyd yn
ddiffuant i Marian am fore gwych.

Paratoi Rhaglen 2018

I gloi blwyddyn o weithgareddau diddorol,
daethom ynghyd i drefnu rhaglen 2018.
Cynlluniwyd rhaglen amrywiol unwaith eto, ac
edrychwn ymlaen at fwynhau blwyddyn ddifyr
arall yng nghwmni ein gilydd. Hoffem hefyd allu
croesawu wynebau newydd i’n plith.
Diolch i bawb am fod mor barod i helpu mewn
gwahanol ffyrdd yn ystod 2017, a diolch i Loreen
am fod yn gyfrifol am y raffl drwy’r flwyddyn.
Rydym yn awyddus i gyfrannu at elusennau
lleol yn bennaf, a’r elusen ddiweddaraf i dderbyn
siec o £155 oddi wrthym oedd Canolfan Wallich,
sy’n gofalu am y digartref yng Nghaerdydd.
Ros Evans

Pererinion y Tabernacl ym Mhantycelyn

Llun o’r fintai gyfan o flaen ffermdy Pantycelyn yng nghwmni Cecil a Cynthia Williams
Cyhoeddwyd gan Gapel y Tabernacl Cyf., Efail Isaf ac argraffwyd gan Trustmark, Tonysguboriau.
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