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Annwyl Gyd-aelodau
Dyma Adroddiad Capel y Taber
nacl am 2008 yn eich dwylo, a
dyma fi yn ysgrifennu gair o
ddiolch am y 38fed tro!
Beth sydd i’w ddweud? Y mae’r
adroddiad yn gronicl ynddo’i
hun ar sawl agwedd ar fywyd yr
eglwys – yr arian, y strwythurau
a’r gweithgarwch. Bu i
strwythurau gweinyddol yr egl
wys weld datblygiad enfawr yn
ystod y flwyddyn. Diolch am
lafur cyson a dygn gan ychydig
bach o bobl ar ein rhan ni i gyd.
Bellach mae gennym Fwrdd
Cyfarwyddwyr a ninnau nawr yn
gwmni wedi ei gofrestru yn
Nhy’r Cwmniau.
Y mae gweithgarwch yr eglwys
yn bodoli o ganlyniad i ymdre
chion nifer fawr iawn ohonoch.
Bu i’r gwahanol weithgorau gy
flawni yn eu tro a bu i unigolion
ysgwyddo nifer o gyfrifoldebau
yn egniol. Diolch yn fawr iawn i
chi i gyd. Y mae’r Adroddiad,
wrth gwrs, yn Adroddiad arian
nol, ac felly, rydym eto yn
ddyledus i Gwenfil ac Eric, gyda
chymorth gan Gareth yn 2007,
am gasglu a chyfri yr arian yn
ddiogel. Wedi blynyddoedd o
lafur y maent yn cyflwyno eu
cyfrifoldebau i ddwylo diogel
Keith.

criwiau ohonoch wedi bodloni eu
rhoi i hybu datblygiadau gyda’n
adeiladau, codi arian a threfnu ar
gyfer y brics a’r mortar. Llafur
enfawr yw’r unig eiriau digonol i
ddisgrifio hyn i gyd. Gobeithiaf
yn fawr iawn y bydd y gweddill
ohonom yn dangos y parch dyle
dus wrth fanteisio ar yr holl waith
wrth droi’r cyfan i fod yn llesol a
defnyddiol i fywyd yr ardal.
Beth am fywyd mewnol yr egl
wys? Y mae’n anodd dodi bys ar
hyn. Y mae yma egni, ac oni bai
am hynny, byddai’r Adroddiad yn
llawer tlotach. Y mae yma
ffyddlondeb, ac y mae yma awydd
i ufuddhau i arweiniad Iesu Grist.
Nid oes gorchymyn arnom i gyn
nal oedfaon, nid oes arnom or
chymyn i fod yn grefyddol, ond y
mae gorchymyn a disgwyliad ar i
ni hybu gwerthoedd y Deyrnas –
Teyrnas Iesu Grist. Golyga hyn
ein bod yn gwmni i’r unig, yn gy
sur i’r galarus ac yn barod i garu
pob un.
Gwelwn yn yr Adroddiad ein bod
wedi parhau i gefnogi mudiadau
sy’n hybu gwerthoedd y Deyrnas
ond, y mae galwad arnom fel
unigolion i gyflawni’n uniongyr
chol, a hynny’n bersonol. Bydded
i’n hegni, ein ffyddlondeb a’n
hufudddod greu llawenydd mawr
wrth i ni wneud ewyllys yr Iesu.

Diolch am yr oriau lawer y mae

Boed bendith arnom fel eglwys. Y
mae mawr angen ar ein bro ac ar ein
byd am eglwys Gristnogol egniol
sydd â’i phobl yn ffyddlon i weledi
gaeth yr efengyl.
Am bob cyfraniad sydd tu cefn i’r
hyn a nodir yn yr Adroddiad, ar ein
rhan ni i gyd, dyma ddweud diolch.
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BWRDD Y CYFARWYDDWYR

Adroddiad y Cadeirydd

Fel gweddill y Cyfarwyddwyr,
roeddwn i’n ystyried bod ym
gorffori’r capel i fod yn gwmni
elusennol yn gam beiddgar,
anturus, oedd yn torri tir
newydd sbon ymhlith capeli
Cymru. Yn ei dro, esgorodd
hynny ar fwrlwm o weith
garedd; bu dwsinau o aelodau
yn gwasanaethu ar wahanol
bwyllgorau a gweithgorau, yn
weithredol gyda’r plant a’r bobl
ifanc, yn diogelu hawliau plant,
yn cynnal yr adeiladau a’r fyn
went, yn ymweld ac yn codi
arian at elusennau, yn cadw
cyfrifon, yn paratoi oedfaon o
ran defosiwn a mawl ar gân, yn
llunio taflenni, yn trefnu dig
wyddiadau cymdeithasol, yn
cynllunio adeiladau newydd, yn
ymwneud â bywyd ysbrydol yr
eglwys, yn trefnu pregethwyr,
yn trefnu cysylltiadau dros y
môr,  mewn gair, yn ein dwyn
ni at ein gilydd i fod yn deulu.
Prif swyddogaeth y bwrdd fu
hyrwyddo a galluogi. Tra bod
angen fframwaith beirianyddol i
weinyddu bywyd y Tabernacl, a
thra bod rhaid rhoi sylw i ysty
riaethau materol, bydol megis
arian, brics a mortar a deddfau
gwlad, mae’r bwrdd yn gerbyd
parod i ddwyn y cyfan at ei
gilydd. Wrth reswm, fe fyddai
llawer o’r hyn a gyflawnwyd
wedi digwydd beth bynnag, pe
na bai’r Tabernacl yn gwmni
elusennol. Ond mae’n deg cyd
nabod hefyd bod yna sawl ag
wedd ar fywyd y capel oedd
wedi mynd braidd yn llesg ac
yn ddiffaith yn ddiweddar, ond
sydd wedi cael bywyd newydd

ynghanol ffresni’r syniad o
ddechrau cynhyrfus trwy
gyfrwng y cwmni elusennol.
Cragen yn unig yw’r bwrdd,
cragen sy’n rhoi cartref i’r by
wyd ysbrydol ffynnu ac aedd
fedu.
Mae aelodau’r bwrdd yn atgof
fa’u hunain yn gyson mai
gweithredu ar ran y gynulleidfa
y maent. Yn y pen draw, gan y
gynulleidfa y mae’r grym i gyd,
a’r hawl terfynol i wneud
penderfyniadau.
Wrth fynd ati i lunio hyn o
eiriau, rwy’n edrych ar ddau
lythyr o’m blaen. Mae’r cyntaf
wedi dod gan yr elusen
WaterAid, yn diolch i Teulu
Twm, sef grŵp ieuenctid capel
y Tabernacl, am eu siec o dros
£1,500 tuag at eu gwaith. Daeth
yr ail lythyr gan swyddogion
Rhaglen Cyfleusterau a Gweith
gareddau Cymunedol y Cynul
liad, yn cadarnhau eu bod wedi
dyfarnu £300,000 tuag at y
gwaith o adnewyddu festri’r
Tabernacl i fod yn ganolfan
gymunedol amlbwrpas. Wrth
syllu ar y ddau lythyr ochr yn
ochr, rwy’n sylweddoli na
fyddai’r naill yn bosib heb y
llall, a rhyngddyn nhw maen
nhw’n adrodd peth o hanes pen
nod bwysig yn hynt y Taber
nacl.
Mae’n braf medru adrodd bod y
capel yn gryfach heddiw nag
erioed o'r blaen yn ei hanes, a’r
aelodau'n drawstoriad da o ran
oed a chefndir crefyddol. Mae
yna ryw 200 o aelodau ar y
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llyfrau, gyda rhyw 100 o blant a
phobol ifanc yn mynychu yn
lled reolaidd, a’r teuluoedd
ifanc i’w gweld yn amlwg ym
hob oedfa. O'r 200 o aelodau
sydd gennym, mae’n deg dweud
fod ymhell dros 100 yn chwarae
rhan wirioneddol weithgar
mewn rhyw ffordd neu'i gilydd,
naill ai yn yr Ysgol Sul, gyda’r
bobl ifanc, yn arwain oedfaon
yn gyson neu'n aelodau o’r gwa
hanol weithgorau sy’n gofalu
am fywyd yr eglwys o ddydd i
ddydd. Arwydd o’r
brwdfrydedd efallai yw’r ffaith
bod 60 o aelodau wedi cael eu
gwirio trwy’r capel gan y Swy
ddfa Cofnodion Troseddol
(CRB) er mwyn medru gweithio
gyda phlant a phobl ifanc.
Efallai ei bod yn werth atgoffa
pawb o sut y daeth y cwmni i
fodolaeth.
Rhyw bedair blynedd yn ôl,
wedi dros 30 mlynedd o wasan
aeth fel gweinidog, gosododd
Eirian her inni fel cynulleidfa i
baratoi’n hunain i wynebu’r
posibilrwydd o fod heb weini
dog o gwbl yn y dyfodol.
Penderfynodd yr aelodau dder
byn y sialens honno, ac aed ati i
ailwampio ac atgyfnerthu’r
strwythurau sy’n cynnal ein
bywyd fel eglwys, gan gynnwys
fframwaith ein hoedfaon.
Wrth fynd drwy’r broses hon,
sylweddolwyd bod yr adeiladau
presennol yn llyffetheirio
gwaith yr eglwys, yn ein
rhwystro rhag symud gyda’r oes
a rhag bod yn fwy mentrus yn
ffurf ein hoedfaon. Mae Efail

Isaf hefyd yn ganolbwynt i'r
gweithgaredd Cymraeg mewn
cylch eang – corau a phartïon,
cymdeithasau a chlybiau, ac mae'r
rhain i gyd angen cartref.
Heb yr ailwampio, fedr y Taber
nacl ddim gweithredu fel yr hoffai
yn y gymuned. Mae’r adeiladau’n
sylfaen inni wneud cyfraniad wrth
gefnogi nifer o elusennau lleol a
thramor  yn ariannol ac yn ymar
ferol, trwy fudiadau dyngarol am
rywiol a thrwy’r cydweithio agos
gydag adran gwasanaethau cym
deithasol y cyngor lleol. Mae
gwaith elusennol y 40 o bobl
ifanc sy’n aelodau o Teulu Twm
ar wahân i hynny’n llwyr,  a’u
nod hwy yw codi a dosrannu tua
£3,000 bob blwyddyn.
Er mwyn diogelu’r bwrlwm a’r
gweithgarwch, penderfynwyd
mynd ati i godi arian i addasu'r
adeiladau ac, wrth feddwl am
ysgwyddo baich o'r fath, pender

fynwyd troi'r achos yn gwmni
elusennol. Wrth reswm, cam
gwag fyddai hynny heb yr oed
faon a'r bywyd ysbrydol, ond yr
hyn sy'n ddiddorol yw bod creu
strwythur gweinyddol newydd, fel
y nodwyd eisoes, wedi creu rhyw
ffresni a rhyw fwrlwm newydd
ym mhob agwedd ar ein bywyd
ni.
Yn ein profiad ni, bu hyn i gyd yn
fodd i ddarganfod doniau
newydd; mae’r sialens wedi dod â
ni yn nes at ein gilydd fel cy
muned, a gorfodwyd ni i ail
edrych ar ystyr bod yn eglwys.
Mae’r oedfaon yn rhoi lle i bawb
gyfrannu, a chymwynas fawr Eir
ian oedd ein gwthio i wneud hyn
tra’i fod ef ei hun yn dal yno, yn
cadw golwg a chynnig cyngor, yn
dal i bwyso a mesur y cynnydd
ysbrydol.
Rydym yn ffodus bod gennym
dalentau sy'n barod i gymryd rhan

yn gyhoeddus. Wrth gwrs, fe ellid
dadlau bod yna elfen ffug yn y
cyfan, oherwydd nid capel un pen
tref yw'r Tabernacl, ond capel
cymunedol sy'n gwasanaethu wyth
neu naw o bentrefi poblog, mawr,
mewn ardal lle mae addysg Gym
raeg yn ffynnu, ac efallai bod
aelodaeth o 200 yn siomedig
mewn ardal o'r fath, ac efallai y
dylai ein cyfraniadau i elusennau
fod yn uwch. Ond o leiaf rydym
yn dal yma, ac yn tyfu. Rydym
hefyd yn dal i drafod, ac yn dal i
ddysgu, ond yn troedio mewn
ffydd.
Wrth gloi, carwn ddiolch i bawb a
fu’n ysgwyddo’r baich mewn
gwahanol ffyrdd yn ystod y
cyfnod cyffrous hwn. Diolch i
Eirian am ein hysbrydoli, ac i’r
aelodau i gyd am eu cefnogaeth yn
cydio yn yr her gyda’r fath afiaith.
Diolch i aelodau’r Bwrdd, y rhai
presennol a’r rhai a ymddeolodd
yn eu tro, am eu teyrngarwch a’u
hynawsedd.

Adroddiad y cyfarwyddwyr
Mae'r Cyfarwyddwyr, sydd hefyd
yn Ymddiriedolwyr yr elusen at
ddiben deddfwriaeth cwmnïau, yn
cyflwyno eu hadroddiad
blynyddol a'r datganiadau arian
nol archwiliedig am y cyfnod o’r
1af Awst 2007 hyd at y 31ain Rhag
fyr 2008. Mae'r ymddiriedolwyr
wedi mabwysiadu’r darpariaethau
yn y “Datganiad o Arferion a Ar
gymhellwyd i Elusennau” a gy
hoeddwyd ym mis Ebrill 2005
wrth baratoi'r adroddiad
blynyddol a'r datganiadau hyn.
Strwythur, rheoli a threfn lywodra
ethol:
Mae Capel y Tabernacl Cyf. yn
gwmni elusennol sydd hefyd yn
gwmni cyfyngedig o dan warant
heb gyfranddaliadau. Cafodd ei
ymgorffori ar yr 21ain o Awst
2007 a chofrestrwyd fel elusen ar
4ydd o Chwefror 2008. Caiff ei
redeg a’i reoli yn unol â’r Memo
randwm ac Erthyglau Cymdeitha

siad. Prif ddiben y cwmni elusen
nol hwn yw hybu’r grefydd Grist
nogol yn unol â chredoau’r
anghydffurfwyr Protestannaidd a
elwir yn Annibynwyr Cymraeg
fel aelodau o Undeb yr Annibyn
wyr Cymraeg; a hefyd at ddiben
ion cyffredinol y cyfryw gyrff
elusennol neu at ddibenion eraill a
fydd yn elusennol yn unig fel y
penderfynir o bryd i’w gilydd gan
yr Ymddiriedolwyr. Y Bwrdd
sydd yn gyfrifol am arolygu holl
waith a busnes yr elusen, gyda'r
aelodau'n gweithredu fel Cyfar
wyddwyr ac Ymddiriedolwyr.
Yr Ymddiriedolwyr /
Cyfawyddwyr:
Etholir y Cyfarwyddwyr gan Gyfar
fod Blynyddol Capel y Tabernacl
Cyf. Ni fyddant yn llai na chwech
mewn nifer ond (oni bai y pennir
fel arall gan benderfyniad cyf
fredin) ni fydd yn amodol ar un
rhyw uchafswm. Mae gan y
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Bwrdd yr hawl i gyfethol cyfar
wyddwyr / ymddiriedolwyr
ychwanegol. Yn dilyn pob cyf
arfod cyffredinol blynyddol,
bydd yr ymddiriedolwyr yn
penodi un o’u plith i fod yn
gadeirydd eu cyfarfodydd. Y
nifer angenrheidiol i ffurfio
cworwm yw 6 o bersonau sydd
â’r hawl i bleidleisio ar y mater
i’w drafod.
Ymgynghorwyr:
Er iddo ddewis peidio bod yn
un o’r cyfarwyddwyr, bu Rowl
and Wynne yn allweddol yn y
gwaith o sefydlu’r drefn new
ydd, a chytunodd i fod yn aelod
o’r Bwrdd fel ymgynghorydd.
Diolchwn iddo am ei ddoethin
eb bob amser. Pan ddaeth y
flwyddyn gyntaf yn hanes y
Bwrdd i ben, cytunodd Eirian
Rees, Allan James a Keith
Rowlands i fod yn ymgynghor
wyr.

Rheoli:
Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn
fisol neu’n ddeufisol yn ôl y galw.
Mae gwaith y capel yn cael ei
drefnu o ddydd i ddydd gan y
pwyllgorau canlynol:
Pwyllgor y Meddiannau
Pwyllgor yr Ysgol Sul
Pwyllgor Teulu Twm
Y Pwyllgor Ariannol
Y Grŵp Addoli
Pwyllgor y Fynwent
Pwyllgor Ariannu’r Prosiect Ad
eiladau
Gweithgor Llywio’r Adeiladau
Pwyllgor Amddiffyn Plant
Pwyllgor Merched y Tabernacl
Y Pwyllgor Cymdeithasol
Pwyllgor Ymestyn i’r Gymuned
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeith
asol
Grŵp Lesotho
Pwyllgor Trefnu Suliau
Pwyllgor yr Ymwelwyr Ardal
Bydd pob un o’r pwyllgorau/
grwpiau hyn yn adrodd yn ôl i’r
Bwrdd ymhob cyfarfod.
Mae’r Erthyglau Cymdeithasiad
yn datgan bod pob aelod o’r Elus
en yn ymgymryd i gyfrannu at
asedau’r elusen swm gofynnol na
fydd yn fwy na decpunt os di
gwydd i’r elusen gael ei dirwyn i
ben.
Cyflogaeth:
Dan yr hen drefn, roedd y Tabern
acl yn cyflogi un person (Mrs
Ann Dixey) fel Rheolwraig Safle.
Erbyn hyn mae’r cwmni elusen
nol wedi adnewyddu’r cytundeb
hwnnw am flwyddyn arall.
Adolygiad Risg:
Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi
adolygu’r risgiau sylweddol hynny
lle mae Capel y Tabernacl Cyf yn
agored i risg, ac mae sustemau wedi
eu sefydlu i leihau’r risgiau hynny.
Paratowyd adroddiadau rheolaidd er
mwyn sicrhau bod y camau priodol
yn bodoli i leihau’r risgiau, sydd yn
cynnwys risgiau megis parhad y
capel, materion ariannol, iechyd a
diogelwch, amddiffyn plant ac
oedolion bregus, staffio a'r am
gylchedd.

Amcanion a Gweithgareddau
Prif amcan y cwmni yw bod yn
eglwys i roi cyfle i’r aelodau fod
yn dystion i Iesu Grist ym mhen
tref Efail Isaf, a thrwy hynny hyb
u’r grefydd Gristnogol yn unol â
chredoau’r anghydffurfwyr Pro
testannaidd a elwir yn Annibyn
wyr Cymraeg fel aelodau o Un
deb yr Annibynwyr Cymraeg.
Golyga hynny ymgymryd â’r holl
weithgareddau sy’n arferol i eg
lwys Gristnogol ac fe’u rhestrir
yn yr Erthyglau Cymdeithasiad.
Mae gan y cwmni hefyd yr hawl i
arddel dibenion cyffredinol y cyf
ryw gyrff elusennol (neu at ddi
benion eraill a fydd yn elusennol
yn unig) fel y penderfynir o bryd
i’w gilydd gan yr Ymddiriedol
wyr.
Llwyddiannau a Pherfformiad
Penderfynodd y Bwrdd gyhoeddi
Adroddiad Blynyddol ar wahân
i’r cyfrifon, yn manylu ar weith
gareddau’r elusen. Bydd y Cyfarf
od Cyffredinol Blynyddol hefyd
yn adolygu’r hyn a gyflawnwyd.
At ddibenion y datganiad hwn,
gweler Adroddiad y Cadeirydd.
Adolygiad Ariannol
Ceir adroddiad am ganlyniadau
ariannol y cwmni yn y Datganiad
o Weithgareddau Ariannol ar dud
alen 12.
Fel y gwelir yno, ni fu unrhyw
weithgaredd ariannol cyson yn
hanes y cwmni yn ystod y cyfnod
dan sylw. Er i’r cwmni elusennol
gael ei ymgorffori yn Chwefror
2007 a’i gofrestru fel elusen yn
Awst 2008, nid oedd yn weithred
ol yn ariannol. Penderfynwyd mai
yn araf bach y byddem yn traws
newid agweddau busnes y capel
o’r hen drefn i’r cwmni newydd,
ac yn wir mae’r gwaith tros
glwyddo yn dal i fynd ymlaen
mewn rhai cyfeiriadau.
O ganlyniad, fe aeth holl incwm y
cyfnod dan sylw (1af Awst 2007 –
31ain Rhagfyr 2008) i mewn i
goffrau’r hen drefn trwy’r hen
gyfrifon banc. Yn yr un modd,
gwnaed y taliadau i gyd allan o’r
hen gyfrifon o dan yr hen drefn.
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Bydd y cwmni newydd yn dech
rau gweithredu’n ariannol yng
ngwir ystyr hynny ar y 1af o Ion
awr 2009. Gan fod nifer helaeth
o’r aelodau’n dewis cyfrannu’n
fisol drwy archeb banc sefydlog,
bydd y cwmni’n trefnu i bawb
lenwi ffurflenni archeb banc new
ydd yn gynnar yn 2009. Yn yr un
modd, gofynnir i’r aelodau lenwi
ffurflenni Cymorth Rhodd new
ydd yn enw’r cwmni i ddod i rym
yn gynnar yn 2009. O’r 1af Ion
awr 2009 ymlaen, yn enw’r cwm
ni newydd y byddwn yn hawlio’r
addaliad Treth Incwm drwy gyn
llun Cymorth Rhodd ar y cyfran
iadau hyn.
Yr unig weithgaredd ariannol a fu
yn ystod y cyfnod dan sylw oedd
trosglwyddo asedau oedd yn bod
oli dan yr hen drefn i enw’r cwm
ni, a chofrestrwyd hyn gyda’r
Gofrestrfa Tir, sef:
adeiladau a thir Y Tabernacl 5
Ffordd y Capel (tŷ a arferai fod yn
dŷ capel, bellach yn cael ei osod
ar rent)
Trosglwyddwyd y rhan helaethaf
o’r cyfalaf oedd yn yr hen gyfrif
banc dan y drefn flaenorol i gyfrif
newydd, gwahanol, yn enw’r
cwmni. Fel y nodwyd, y cyfrif
newydd sy’n weithredol erbyn
hyn.
Cyhoeddwyd cyfrifon arch
wiliedig 2008 dan yr hen drefn, ac
fe’u cymeradwywyd gan Fwrdd y
Cyfarwyddwyr, ond nid ydynt yn
ffurfio rhan o’r datganiadau arian
nol hyn. Er gwybodaeth yn unig,
dymuna’r Bwrdd ddatgan fod y
canlyniadau ariannol fel a ganlyn:
Arian mewn llaw ar 1af Ionawr
2008
£133,603
Incwm
£40,200
Gwariant
£38,861
Gwarged
£1,339
Yn weddill
£134,942
Eitemau Hwyr
£2,566
Mewn llaw ar 31ain Rhagfyr 2008
£137,508

Trosglwyddwyd £110,000 trwy
rodd o’r hen drefn i’r cwmni
newydd. Dylid nodi bod y gwari
ant o £38,861 yn anarferol o uchel
yn 2008, a hynny am i’r cwmni
wario dros £12,000 ar yr
adeiladau, a dros £5,000 ar ddio
gelwch y fynwent. Ystyrir y rhain
fel eitemau anarferol o wariant.
Roedd gwarged 2006 dros
£22,000 a gwarged 2007 dros
£12,000.
Ar ddiwedd 2008 felly roedd cof
frau Capel y Tabernacl Cyf. yn
dangos iddo dderbyn rhodd o
£110,000 mewn arian, a gwerth
£300,000 mewn adeiladau a thi
roedd.
Polisi Buddsoddi
Rheolwyd polisi buddsoddi’r
cwmni gan yr Erthyglau Cym
deithasiad. O fewn y canllawiau a
osodwyd, bydd Capel y Tabernacl
Cyf. yn arddel yr un polisi ag a
fabwysiadwyd o dan yr hen drefn,
sef cadw cyfalaf digonol i weith
redu o fis i fis yn y cyfrif cyfred
ol, a buddsoddi unrhyw gynilion
mewn cyfrif llog uchel. Gan i
werth y llogau ddymchwel ar ddi
wedd 2008, byddwn yn adolygu’r
sefyllfa hon yn gyson.
Polisi Cronfeydd
Mae’r cwmni’n ffodus bod cyfran
helaeth o’r incwm yn dod trwy
gyfraniadau aelodau, a’r rheiny ar
y cyfan yn weddol gyson trwy’r
flwyddyn, gyda nifer helaeth yn
talu trwy archeb banc. Derbynnir
tua £18k y flwyddyn mewn
rhoddion gan aelodau. Y polisi
yw ceisio sicrhau bod tua 3 mis o
wariant arferol yn aros yn y cyfrif
cyfredol yn gyson, a’r gweddill
yn cael ei drosglwyddo i’r gronfa
fuddsoddi, fe y nodwyd uchod.
Datblygiadau’r Dyfodol
Fel y gwelir yn Adroddiad y Cad
eirydd, mae gan y cwmni gynllun
iau uchelgeisiol i ailwampio’r hen
festri i’w throi’n ganolfan gymun
edol amlbwrpas, a hefyd i atgyw
eirio ac addasu tu mewn y capel
ei hun. Yn ystod 2008 bu gwa

hanol bwyllgorau’n ymlafnio’n
ddygn i geisio codi arian ar gyfer
y ddau brosiect. Erbyn hyn clyw
yd bod Rhaglen Cyfleusterau a
Gweithgareddau Cymunedol y
Cynulliad wedi neilltuo £300,000
ar gyfer y gwaith ar y festri. Cyf
lwynwyd cais am £122,000 arall i
gronfa Pawb a’i Le, Y Loteri
Fawr, ond ni fydd dyfarniad ar
hynny tan ganol 2009.
Teimla’r ymddiriedolwyr yn hyd
erus fod dyfodol ariannol Capel y
Tabernacl, Cyf. ar seiliau cadarn
iawn.
Cyfrifoldebau'r ymddiriedol
wyr/cyfarwyddwyr
Mae'r ymddiriedolwyr/
cyfarwyddwyr yn ymwybodol o’u
dyletswyddau yn ôl y ddeddf ar
gyfer cwmnïau, ac felly’n derbyn y
cyfrifoldeb am baratoi'r Adroddiad
Blynyddol. Mae hyn yn cynnwys
cyfrifoldeb am baratoi'r datganiad
au cyllidol yn unol â gofynion
safonau cyfrifyddol perthasol y
Deyrnas Unedig. Mae’r Bwrdd yn
cydnabod bod cyfraith elusennau'r
Deyrnas Unedig yn mynnu bod yr
ymddiriedolwyr yn darparu datgan
iadau cyllidol am bob blwyddyn,
sy'n rhoi darlun gwir a theg o gyf
lwr yr elusen, ac o incwm a thraul
yr elusen am y cyfnod hwnnw.
Wrth baratoi'r datganiadau cyllidol
mae disgwyl i'r ymddiriedolwyr :
ddewis polisïau cyfrifyddol addas
ac yna'u gweithredu’n gyson
ddyfarnu ac amcangyfrif yn rhe
symol a doeth
ddweud bod safonau cyfrifyddol
perthnasol a Datganiad Ymar
ferion a Argymhellwyd wedi
cael eu dilyn heblaw am un
rhyw wyriadau materol sydd
wedi ei datguddio a'u hes
bonio yn y datganiadau cyl
lidol
ddarparu datganiadau cyllidol ar
sail busnes oni bai ei bod yn
anaddas i gymryd yn gani
ataol y bydd yr elusen yn
parhau mewn busnes
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Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol
am gadw cyfrifon penodol sy'n dat
gelu gyda chywirdeb rhesymol, ac
ar unrhyw adeg, gyflwr cyllidol yr
elusen ac i'w galluogi i sicrhau bod
y datganiadau cyllidol yn cydsynio
â'r Ddeddf Elusennau 1993 a
Deddf Cwmnïau 1985. Maent
hefyd yn gyfrifol am warchod
asedau'r elusen ac yna i gymryd
camau rhesymol i atal ac i ddargan
fod twyll neu afreoleidddra arall.
Polisi Arian wrth gefn
Rydym fel ymddiriedolwyr wedi
ystyried anghenion yr elusen am
arian wrth gefn,
yn unol â chanllawiau’r Comis
iwn Elusennau. Fel yn SORP
2005, defnyddiwn y term
'cronfeydd wrth gefn' yma (oni bai
y nodir fel arall) i ddisgrifio'r rhan
honno o gronfeydd incwm yr elus
en sydd ar gael i'w defnyddio.
Felly 'cronfeydd wrth gefn' yw'r
adnoddau sydd gan yr elusen neu
y mae'r elusen yn gallu defnyddio
i'w gwario ar gyfer unrhyw un neu
bob un o ddibenion yr elusen, ar ôl
iddi gwrdd â'i hymrwymiadau a'i
gwariant arfaethedig arall. Ystyr
iwn fod yr elusen angen cronfeydd
wrth gefn i’r dibenion canlynol:
i sicrhau bod arian digonol ar gael
ar gyfer costau gweinyddol
mewn cyfnodau pan fo cyf
raniadau’r aelodau yn is nag
arfer, megis yn ystod
misoedd yr haf.
i sicrhau arian digonol ar gael ar
gyfer prosiectau penodol er
mwyn eu gwireddu mewn
cyfnod byr.
Penodi archwilwyr
Penderfynwyd ail benodi John Will
iams fel archwiliwr am flwyddyn
arall.

GWEITHGAREDDAU
CYMDEITHASOL
Yn ystod y flwyddyn, datblyg
odd nifer o weithgareddau yn y
capel a chafwyd llwyddiant
gyda sawl un ohonyn nhw.
Nodwedd y datblygiad yw bod
gwahanol unigolion neu grwp
iau o unigolion wedi cymryd at
drefnu, gan sicrhau cefnogaeth
dda gan eu cydaelodau. Mae
nifer o’r rhain wedi parhau ac
wedi datblygu, er enghraifft,
·

Nosweithiau cerddorol
gyda bwyd – Tafarn/
Bwyty Gwaelod y Garth a
Neuadd y Pentre e.e. Nos
on Acwstig gyda Siriol a
Huw M yn Neuadd y
Pentef

·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Noson i brynu anrhegion
Nadolig wedi ei drefnu
gan famau’r Ysgol Sul
Dathliad Gwyl Ddewi
Trip theatr i Lundain
Cinio wedi oedfa gyda
ffocws dyngarol
Merched y Tabernacl
Cyngherddau gyda’n
hysgolion a grwpiau lleol
yn y Capel i godi arian at
achosion lleol a thramor
Ocsiynnau
Gweithgareddau Teulu
Twm a’r Ysgol Sul
Boreau Coffi
Coffi misol bore Sul gyda

·
·

Stondin Tylwyth Teg
Nosweithiau Haf i deu
luoedd ifanc y Capel
Cyfarfod Cylch Cadwg
an
Yr hyn sydd yn amlwg
yw bod cefnogaeth dda
iawn ar gael i unrhywun
sydd yn mynd ati i drefnu
gweithgaredd. Beth
amdani? Oes syniad
gyda chi am weithgaredd
yr hoffech ei drefnu?
Ewch ati.

ADRODDIADAU PWYLLGORAU
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol
Aelodau: Margaret Calvert, (Ysgrifennydd), Geraint Wyn Davies, Ros Evans, Celt Hughes
(Trysorydd), Elenid Jones, Ann Rees, John Thomas (Cadeirydd), Rowland Wynne.

Derbyniwyd cyfanswm o £1,200
oddi wrth aelodau’r capel yn
ystod y flwyddyn – ychydig yn
llai na’r flwyddyn flaenorol.
Dosbarthwyd arian i nifer o se
fydliadau ac unigolion gan
gynnwys Travol, The Learning
Curve (Tonysguboriau), Cy
morth Menywod Pontypridd,
Samariaid Penybont, ac Arch
Noa, yn ogystal â chefnogi apêl
Teulu Twm sef Apêl Domen
Sbwriel yn Nicaragua a
Wateraid. Derbyniwyd nifer o
lythyrau oddi wrth yr uchod yn
datgan eu gwerthfawrogiad am
ein cefnogaeth.

Erbyn hyn mae grŵp o aelodau
wedi dod at ei gilydd i ddat
blygu ein cysylltiad gydag egl
wys yn Lesotho dan arweiniad
Elenid Jones a bu Elenid allan
yn Lesotho yn ystod y
flwyddyn.
Casglwyd cyfanswm o
£2,370.00 o’r ardal leol yn
ystod wythnos Cymorth Crist
nogol ym mis Mai, swm sydd
yn cynnwys casgliad pentref
Efail Isaf o £1,094.85.
Ym mis Tachwedd cynhaliwyd
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cinio BAP (Banana a Bap) a
daeth nifer o aelodau’r capel
i’r neuadd i ysgrifennu cardiau
at garcharorion a fabwysiad
wyd gan “Cristnogion yn Er
byn Poenydio”.
Unwaith eto rhaid diolch i
Beryl Rowley am ei gwaith yn
paratoi hamperi adeg y
Nadolig, ac hefyd aelodau’r
capel am fod mor barod i fynd
i’r Tabernacl, Caerdydd i
baratoi te i’r digartref ac he
fyd am eu cefnogaeth i’r
Gweithgor drwy gydol y
flwyddyn.

Pwyllgor y Fynwent
Aelodau: Roy Davies, Ann Dixey, June Griffiths (Ysgrifennydd), John James, John Jones, Mostyn
Rees (Cadeirydd), Gwenfil Thomas, Judith Thomas.

Derbyniwyd nifer o gyfra
niadau – rhodd/tâl am wasan
aeth angladdol/defnydd o’r
fynwent gan y BBC.
Penderfynwyd parhau â’r
gwaith proffesiynol o dorri’r
gwair yn rheolaidd drwy’r ty
mor. Cwblhawyd y dasg yn
foddhaol.
Ymwelwyd â thri deg chwech
bedd teuluol dros gyfnod y
Pasg. Bu cynnydd yn nifer y
perthnasau – pedwar deg wyth
i gyd – a ymwelodd dros y
Nadolig.
Er y tywydd garw yn ystod y
flwyddyn, bu cyfle i aelodau
ddod i dacluso a gwneud
gwaith cynnal a chadw yn y
fynwent. Daeth carfan at ei
gilydd ar ddau fore ym Mai a
Mehefin – pob un wedi mwyn

hau y cyfle i gadw’n heini!
Mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar
iawn am eu gwaith caled.
Gwnaeth dau deulu ymholi
adau ynghylch beddi.
Gwnaed arolwg manwl o’r
fynwent yn ystod y Gwanwyn
a’r Hydref er mwyn nodi pa
feddi oedd yn ansad. Nodwyd
bod angen sefydlogi dros
chwe deg o feddi a
chwblhawyd y gwaith an
genrheidiol dros y cyfnod gan
gwmni MEMSAFE. ‘Rydym
yn ddiolchgar i Bwyllgor y
Meddiannau am eu cefnogaeth
ac i Emlyn am ei ymlyniad i’r
gwaith.
Ar hyn o bryd, mae anghenion
Iechyd a Diogelwch y fynwent
wedi eu diwallu.

Cynhaliwyd dau wasanaeth
angladdol yn y capel – bu un
claddedigaeth ar y wal goffa
ac un arall mewn bedd teulu.
Cyfarfu’r Pwyllgor yn y
Gwanwyn ac yn yr Hydref.
Trafodwyd yr eitemau uchod,
hefyd y costau am ddef
nyddio’r capel a’r fynwent;
y llwybr arfaethedig o’r capel
i’r festri a’r dadgladdiadau
cysylltiedig; ychwanegu ac
ailddosbarthu y goleuadau
Nadolig yn y fynwent; a’r
angen am hysbysfwrdd yn y
cwt mochel.
Estynnwyd croeso cynnes i
Ann Dixey fel aelod newydd
o’r pwyllgor.
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn
y Gwanwyn.

Pwyllgor Diogelu Plant ac Oedolion Bregus
Aelodau: Bethan Griffith (Ysgrifennydd), Lowri Gruffydd, Gill Rees (Cadeirydd), Heulyn Rees,
Bethan Roberts, Nia Thompson.
Blwyddyn digon prysur a gaw
som fel pwyllgor. Fel sail i
waith y pwyllgor, mabwysiad
wyd polisi Cydenwadol Eglwysi
Cymru a gyhoeddwyd yn y
ddogfen ‘Er Mwyn ein Plant’.
Fel y gŵyr llawer, erbyn hyn,
rydym wedi gwirio, gyda’r
Criminal Records Bureau
(CRB), 63 o aelodau’r capel ac,
yn ffodus iawn, ni chodwyd
unrhyw broblem yn dilyn yr
ymholiadau hynny. Felly, mae
pob athrawes/athro Ysgol Sul,
arweinydd ieuenctid a phob
aelod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr
wedi cwblhau’r broses yn
llwyddiannus. Yn ogystal, mae

51 o’r aelodau hyn eisoes wedi
cwblhau atodiad 6, sy’n cynn
wys dau eirda, a gobeithiwn
gwblhau’r broses yma yn y
dyfodol agos.
Rydym wedi creu bas data sy’n
cynnwys y wybodaeth uchod
ynghyd â manylion o’r
flwyddyn y cafodd pawb eu
gwirio fel y gallwn eu hail
wirio pan fydd y cyfnod penod
edig yn dod i ben.
Cytunwyd ar nifer o brosesau a
strwythurau er hwyluso‘r
gwaith o ofalu am ein plant a’n
pobl ifanc.
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Mae’n fwriad gennym ddos
barthu i rieni’r capel ffurflen
‘Cofrestru Plentyn neu Berson
Ifanc’, er mwyn casglu gwy
bodaeth am bob plentyn, a all
fod o fudd mewn argyfwng.
Ar gais Undeb yr Annibyn
wyr Cymraeg, paratowyd
adroddiad ynglŷn â’r
strwythurau a’r prosesau sydd
eisoes wedi eu gosod gan y
Pwyllgor a chafwyd cyd
nabyddiaeth gan yr Undeb bod
gennym, yn y Tabernacl,
‘drefn arbennig o rymus’.

Adroddiad Pwyllgor y Meddiannau
Aelodau: B.J. Roy Davies, Emlyn Davies (Ysgrifennydd), Robert Emanuel, Bethan Griffith (hyd Hyd 2008),
Huw Herbert (o Hyd 2008), Ken Jones (o Hyd 2008), Heather LloydJones (hyd Hyd 2008), Helen Middleton
(Cadeirydd); Mostyn Rees; Dafydd Roberts; Judith Thomas a Mike West.

Sefydlwyd nifer o isbwyllgorau
gyda dyfodiad Bwrdd y Cyfar
wyddwyr, yn eu plith Bwyllgor
y Meddiannau gyda’r cyfri
foldebau canlynol:
· Cynnal a chadw’r festri
· Cynnal a chadw’r capel
· Cynnal a chadw’r Tŷ Capel
· Gosod y rhandiroedd
· Cydweithio gyda Phwyllgor
y Fynwent
· Iechyd a Diogelwch
· Diogelwch rhag lladron a
thân
· Agor a chloi’r adeiladau
· Glanhau’r adeiladau
Pwrcasu a chyflenwi unrhyw
offer angenrheidiol
Estynnwyd gwahoddiad cyffred
inol i unrhyw un o’r gynulleidfa
gyfan ymuno â’r Pwyllgor a
hefyd gwahoddwyd pobl pe
nodol oedd ag arbenigrwydd a
fyddai o fudd.
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar
Dachwedd 27ain 2007 ac roedd
yna frwdfrydedd amlwg i
barhau â’r gwaith ardderchog a
wnaed yn y gorffennol gan y
Pwyllgor Adeiladau. Ar yr un
pryd daeth yn amlwg fod llawer
eto i’w gyflawni oherwydd y
bwlch o rai blynyddoedd ers i’r
pwyllgor
hwnnw
beidio
gweithredu.
Dyma brif weithgareddau’r
flwyddyn gyntaf:
Rheolwraig Safle
Aethpwyd ati ar unwaith i be
nodi rheolwraig safle a mawr
oedd y llawenydd pan dder
byniodd Ann Dixey y swydd.
Diolchwn
iddi
am
ei
hymrwymiad a’i gwaith diflino
yn cadw trefn ar bopeth. Hefyd,

fe
benodwyd
glanhawraig
wythnosol dan oruchwyliaeth
Ann.
Tŷ Capel
Symudodd y tenantiaid allan
ym mis Mai, 2008 ac yn syth fe
sylweddolwyd
fod
rhaid
gwneud gwelliannau cyn ail
osod y tŷ . Dymchwelwyd y
corn simnai, gosodwyd cegin
newydd, finyl ar lawr y gegin
a’r ystafell ymolchi, carped yn
y lolfa, newidiwyd y lle tân
ansefydlog am un trydan ac, ar
ôl papuro’r gegin a rhai o’r
waliau yn y llofft, cafodd y tŷ
cyfan ei beintio y tu mewn.
Cafodd y gwaith hwn ei wneud
i safon uchel iawn ac am bris
rhesymol gan adeiladwr lleol.
Ym mis Tachwedd, 2008 symu
dodd tenant newydd i mewn a
da yw adrodd ei fod yn cadw’r
lle yn daclus iawn. Hefyd, mae
asiant lleol yn gofalu am bopeth
ar ein rhan.
Mae’r ymgyrch i ddiffinio’r ffin
rhwng y Tŷ Capel a’r tŷ drws
nesaf yn parhau ond sicrhawyd
ffordd dramwyo newydd at
ddrws cefn Tŷ Capel.
Y Capel
Cafwyd ymateb ardderchog i’r
ymgyrch i baentio y tu mewn
i’r Capel. Ar sawl achlysur yn
ystod yr hanner cyntaf o 2008
daeth criw egnïol at ei gilydd i
lanhau a pheintio’r waliau ac i
drawsnewid ystafell y diaco
niaid. Hefyd, drwy dynnu sawl
sedd allan fe grëwyd ardal aml
ddefnydd naill ochr i’r pwlpud.
O ganlyniad mae’r Capel yn
edrych yn llawer mwy trwsia
dus. Cafwyd tipyn o hwyl wrth
wneud y gwaith a diolch o
galon i’r gwirfoddolwyr i gyd.
Y Fynwent
Er bod yna bwyllgor ar wahan
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ar gyfer materion y fynwent o
dan gadeiryddiaeth Mostyn
Rees, mae’r ddau bwyllgor yn
cydweithio’n agos. Yn ogystal
â threfnu tacluso’r fynwent
eleni cynhaliwyd archwiliad
Iechyd a Diogelwch ar y cer
rig beddau. Bu hysbyseb yn y
cyfryngau ac fe ddaeth rhai
teuluoedd ymlaen i wneud
cyfraniad ariannol tuag at y
gwaith atgyweirio. Cafodd y
gwaith holl bwysig o ddioge
lu’r cerrig beddau ei wneud
gan gwmni proffesiynol sy’n
arbenigo yn y maes.
Yn ogystal â’r prosiectau
amlwg yma, treuliodd sawl
unigolyn amser sylweddol yn
archwilio materion eraill e.e.
cynllunio Polisi Iechyd a Dio
gelwch, diweddaru Polisi Cy
fle Cyfartal, gosod larwm
lladron a bocs trydan newydd
yn y cyntedd, gosod blwch
diogel i’r allweddi, gosod byl
biau ynnieffeithlon ac ad
newyddu’r
addurniadau
Nadolig.
Costau
HydrefRhagfyr 2007
£1,994.80
IonawrRhagfyr 2008
£9,632.60
Teimla’r pwyllgor fod y swm
yma yn rhesymol iawn o
ystyried na wariwyd llawer ar
gynnal a chadw’r adeiladau yn
ystod y cyfnod diweddar..
Mawr yw’r diolch personol i’r
gynulleidfa gyfan am eu cef
nogaeth drwy’r cyfnod ago
riadol a chyffrous yma. Serch
rhai rhwystrau cafwyd llawer
o hwyl ar hyd y ffordd. Hy
derir y bydd pawb yn parhau i
gyddynnu yn y cyfnod sydd i
ddod.

Adroddiad Pwyllgor y Cysylltwyr Ardal
Cynullydd: Geraint Wyn Davies
Mae gwaith Pwyllgor y Cysylltwyr
Ardal yn mynd rhagddo yn hwylus
ddigon. Cyfarfu’r Pwyllgor ddwy
waith yn ystod y flwyddyn ddi
wethaf a bu ychydig o newid yn
aelodaeth y Pwyllgor gyda Keith
Rowlands yn ymuno ac yn ym
gymryd â chyfrifoldeb gofal Heol y
Parc, a Ros Evans fydd yn estyn
braich i aelodau Radur, Gwaelod y
Garth a Nantgarw. Bydd Jenny
MacDonald a Nia Williams bellach
yn rhannu dyletswyddau Creigiau

tra bo Gwenfil yn cael hoe.
Dibynnwn lawer ar barodrwydd
aelodau’r capel i gyfrannu unrhyw
wybodaeth berthnasol , felly er
mwyn hwyluso’r gwaith o gysylltu
wele restr ddiwygiedig o enwau’r
cysylltwyr yn y gwahanol ar
daloedd :
Creigiau / Groesfaen:
Jen Macdonald, Nia Williams,
Geraint Wyn Davies
Efail Isaf:
Shelagh Griffiths, Ann Rees, Keith

Rowlands, Loreen Williams
Llantrisant:
Rhiannon Price, Glenys Roberts
Meisgyn:
Ceri Anwen
Pentre'r Eglwys:
Rhiannon Humphreys
Pentyrch:
Marian Wynne
Radur, Gwaelod y Garth a
Nantgarw:
Ros Evans

Tonteg:
Elaine James, Audrey Lewis

Adroddiad y Gweithgor Trefnu Suliau
Aelodau: Emlyn Davies (Cynullydd), Sylvia Davies, Ros Evans, Allan James, Elenid Jones, Helen Prosser,
Geraint Rees.

Gorchwyl gymharol rwydd fu
trefnu’r Suliau unwaith eto yn
ystod 2008, a hynny’n bennaf am
fod gennym gynifer o bobl, yn
aelodau ac ymwelwyr, sydd mor
barod i gynnig eu gwasanaeth.
Bu Eirian fel craig eto eleni, yn
llenwi Sul cyntaf pob mis ac yn
gweinyddu Sacrament y Cymun,
a’i bregethu grymus yn cyflwyno
neges ffres, heriol ar bob achlys
ur. Ar ben hynny, mae ei arwein
iad ysbrydol i’r eglwys yr un mor
loyw ag erioed. Wrth i wahanol
bwyllgorau geisio derbyn rhagor
o gyfrifoldeb am fywyd gwein
yddol y Tabernacl, mae’n gysur
mawr gwybod fod Eirian yno yn y
cefndir yn barod ei gyngor a’i
brofiad.
Ers rhai blynyddoedd bellach,
daeth y Parchg. Aled Edwards
yntau’n ymwelydd cyson, a mawr
yw’r blas a gawn ar ei bregethau
difyr wedi eu saernïo mor gel
fydd. Cawsom hefyd gwmni Da
fydd Iwan ar ddau Sul gwahanol,
a bu Edward Morus Jones, Jeff

Williams, y Parchg. Cynwil Will
iams, y Parchg, Owain Llŷr Evans
a’r Parchg. D.H.Owen hefyd yn
cadw cwmni inni.
Aelodau’r Tabernacl eu hunain
fu’n gyfrifol am fwy na hanner y
Suliau’n ystod y flwyddyn, a braf
gweld mor barod yw pawb i ym
daflu i’r gwaith. Bu Allan James,
Elenid Jones, Geraint Rees ac Em
lyn Davies yn arwain y myfyrdod
am ddau Sul yr un, a phlant yr
Ysgol Sul yn cynnal Oedfa Deu
luol unwaith y mis yn gyson. Ryd
ym yn ddiolchgar iawn i Helen
Prosser am gydlynu’r oedfaon hyn
ny. Cyfrannodd aelodau Teulu
Twm hwythau i fwy nag un oedfa,
a hynny gyda’r afiaith a’r ffresni
arferol.
Gwelsom tua 26 o aelodau gwa
hanol yn cymryd eu tro ar lyw
yddu, yn arwain y rhannau agoriad
ol ac yn llywio’r gweddïau ymat
ebol, a diolchwn eto eleni i Rowl
and Wynne am drefnu’r rota honno
yn ogystal â rhestr y rhai sy’n cyn
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orthwyo gyda’r Cymun. Rhaid
hefyd cydnabod gwaith Ann Di
xey, Elaine James ac Audrey Lew
is yn gofalu am baratoi bwrdd y
cymun.
Paratowyd y taflenni wythnosol
fel arfer gan Ros Evans, Geraint
Rees ac Emlyn Davies gydag
Elenid Jones yn gwneud cyfraniad
pwysig ar Suliau arbennig. Y tu
ôl i’r llenni, bu Bethan Samuel yn
ddiwyd yn wythnosol yn rhoi’r
manylion am ein Suliau yn y
Western Mail, a Loreen Williams
yn trefnu’r cardiau penblwydd i’r
plant bob Sul, yn ogystal â rhoi’r
wybodaeth am y pregethwyr yn y
Tafod. Mawr yw ein diolch un
waith eto eleni i Olygydd y Tafod,
Penri Williams, am ei gefnogaeth
dechnegol i’r wefan, yn rhoi mor
hael o’i amser, a hefyd o’i boced,
yn llyncu’r mân gostau sy’n codi o
dro i dro. Erbyn hyn gellir gweld y
wefan ar www.tabernacl.org a
dylid cyfeirio unrhyw sylwadau at
Emlyn Davies.

Adroddiad Gweithgor Llywio Cynlluniau
Adeiladau’r Tabernacl
Aelodau: Geraint Wyn Davies (Cadeirydd), Allan James,, Wyn Jones, Andrew Rees, Mostyn Rees, Alun
Roberts, Glenys Roberts (Ysgrifennydd), Gwenfil Thomas
Bu 2008 yn gyfnod gweddol
dawel i’r Gweithgor. Cyfarfu
dair gwaith – ym misoedd
Chwefror, Ebrill a Gorffennaf.
Cafwyd adroddiadau gan PA
PAT am hynt a helynt y chwilio
am grantiau, adroddwyd hefyd
am drafodaethau â’r pensaer a

chyflewyd syniadau gan Fwrdd
y Cyfarwyddwyr. Cadwyd
mewn cysylltiad â gwahanol
ddatblygiadau, e.e. maes parcio
Neuadd y Pentref. Cafwyd
adroddiad am bosibiliadau ynni
gwyrdd ac arbedion ynni, a
dechreuwyd trafod drws allan o

gefn y capel a llwybr trwy’r fynwent
i’r Ganolfan newydd. Erbyn diwedd
y flwyddyn roedd argoelion y
byddai pethau’n prysuro yn 2009
wedi i waith PAPAT ar y grantiau
ddechrau dwyn ffrwyth.

Y Twmiaid Bach
Ers dwy flynedd bellach, mae
chwaraewyr rygbi a phêl droed
y capel yn cwrdd bob nos Sul yn
ystod y Gaeaf a ’r Gwanwyn.
Mae aelodaeth y Twmia id Bach
yn mynd o nerth i nerth, ac e r
byn hyn mae 11 o fechgyn 7 i
11 oed yn mynychu ein sesiynau
o 5p m tan 6p m yn y capel.
Fel a rfe r mae ’r Twmia id yn cael
eu dysgu gan griw brwd o rien i
sy’n ein harwain mewn gwe ith
gareddau amrywiol gan gynn
wys gemau a chrefftau. O dro i

dro daw Bethan Roberts atom i
ymarfer canu ar gyfer g wasan
aethau arbennig.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
aethom ar dripiau a rbennig i
fowlio yn Nantgarw ac i dai ein
gilydd i ch waraeae ge mau. Yn
ddiweddar wnaethon ni gynllunio
gwefan y Twmia id Bach 
cofiwch y mwe ld â’r we fan cyn bo
hir i weld ein lluniau!
Croeso i Dwmia id newydd y muno
â ni, bechgyn neu ferched !

Dy ma aelodau’r Twmia id Bach:
Gwynfor Dafydd
Osian Gruffydd
Danie l Jones
Carwyn Parker
Rhodri Parker
Gruffudd Roberts
Aled Robins
Gwyn Robins
Danie l Tho mas
Steffan Tho mpson
Tomos West

Y Twmiaid
Bu’r flwyddyn yn un o newid pellach yn hanes Teulu Twm. Wedi cyfraniad o rai blynyddoedd
trosglwyddodd Huw Roberts a Bethan Reynolds yr awennau ymlaen i griw newydd o blith rhieni’r Capel.
Am flwyddyn aed ati fel grŵp cydweithredol i gynnal gweithgareddau. Erbyn diwedd y flwyddyn ‘roedd
criw ifanc wedi dod ymlaen i gynnig arweiniad i’r dyfodol ac mae hanes y Twmiaid yn parhau.
Wrth edrych ymlaen i’r dyfodol dymuna Teulu Twm ddiolch yn fawr i Huw a Beth am eu harweiniad clod
wiw a diflino.
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Bu’n flwyddyn brysur arall o ran yr
Ysgol Sul. Braf yw gweld ei fod yn
mynd o nerth i nerth o ran niferoedd
y plant ac o ran nifer y rhieni sy’n
cymryd rhan weithredol yn y
gwersi. Adlewyrchiad o gyfraniad y
rhieni yw’r ffaith bod dros 50 o
aelodau’r Capel wedi cyflawni
gwiriad troseddol yn ystod y
flwyddyn o ganlyniad i’w cyfraniad
i fywyd yr Ysgol Sul.

YR YSGOL SUL
2008

Os gwyddoch am blant
sydd ddim yn dod i’r Ysgol
Sul, beth am eu denu?

Bu Dosbarth 1 yn cael profiadau
byw iawn drwy themau amrywiol:
Y Cynhaeaf/Y Nadolig/Pobl sy’n
ein Helpu/Y Pasg/Teimladau/Y
Greadigaeth. Bu Dosbarth 2 yn
dilyn cynllun Roots, a’r babis bach
yn cael cyfle i chwarae a theganau
tra bo’r rhieni yn cael clonc a
phaned. Yn dilyn y newyddion ar
bennig am yr adeilad mae’r rhieni
a’r plant yn edrych ymlaen at gael yr
adeilad newydd fel eu bod yn gallu
cyflwyno’r holl brofiadau mewn
awyrgylch addas.
Mae gweithgareddau’r flwyddyn
wedi cynnwys y canlynol:
· gweld y plant yn magu hyder
wrth brofi gwefr o ganu ar drydydd

Plant yr Ysgol Sul
Babis
Llewe lyn Da fydd
Ifan Cai Dav ies
Lena Elspeth Evans
Osian Jones
Gwen llian Mari Morse
Ifan Gruffudd Roberts
Hedd Teifi
Sian Thompson
Dosbarth 1
Tomos Booth
Elan Mai Dav ies
Gethin Day
Rebecca Edwa rds
Ioan Wyn Emanuel
Steffan Rees Emanuel
Elen Griffiths
Efa Angharad Jones
Iestyn Gwyn Jones
Morus Caradog Jones
Sara Ma ir Jones

Gruffudd Llwyd Morgan
Aneurin Daniel Morse
Mabon Rhys
Gwenno Mair Roberts
Thomas Dewi Roberts
Efa Grug Ro wlands
Hanna Fflur Rowlands
Gwen Smyth
Danie l Watts
Moli Watts
Elin Mair Willia ms
Iestyn Elis Willia ms
Mali Fflur Willia ms
Dosbarth 2
Elan Booth
Beca Fflur Davies
Rhys Davies
Gwenno Angharad Day
Ffion Devonald
Elizabeth Edwa rds
Huw Griffiths
Rhys Glyn Morgan
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Sul y Mis.
· Mynd am ddiwrnod llawn
hwyl a sbri ar drip yr Ysgol Sul yng
Nghanolfan Jump yn Llanisien.
Bu’r plant yn brysur yn chwarae pêl
droed, yn neidio, llithro a chuddio
ym mhob man. Ar ôl llosgi tipyn o
egni cloddiwyd i wledd parti gan
barhau â’r hwyl wrth chwarae ge
mau parti.
· Bu plant Dosbarth 1 a 2 yn
brysur yn gwneud cawl yn eu gwa
sanaeth Diolchgarwch gan ddiolch i
Dduw am y cynhaeaf eto eleni.
·
Cafwyd gwasanaeth
Nadolig ar ffurf Calendr adfent
eleni. Cyfrannodd Dosbarth 1 a 2
i’r drws holl bwysig Rhagfyr 25ain
– Golygfa’r Geni. Yn dilyn y gwa
sanaeth cafodd y plant barti
Nadolig yn y neuadd ac ymweliad
gan y dyn pwysig ei hun – Siôn
Corn (bywiog iawn!)
Diolch i bawb a gyfranodd at
lwyddiant yr Ysgol Sul yn ystod y
flwyddyn. Priodol iawn fyddai
diolch i Loreen Williams am y
gwaith diddiolch o ofalu am dref
niadau cyflwyno cardiau pen
blwydd i’r plant.

Brengain Rhys
Gwen Roberts
Aled Robins
Begw Non Rowlands
Steffan Rowlands
Sion Smyth
Malo Thomas
Ffion Thompson
Iwan West

Steffan West
Dosbarth 3
Hanna Davies
Manon Griffith
Rachel Innes
Ffion Jones
Nia Jones
Sara Jones
Lowri Rees
Eleri Roberts
Gwen llian Roberts
Heledd Roberts
Emily Samue l
Lowri Tho mas

RHESTR AELODAU

yn nhrefn y wyddor

Ms Ceri Anwen

27 Dôl y Llan, Meisgyn

Mrs Valmai Arnold

Hosbis George Thomas, Treorci

Mrs Siân Barnes

Gwyrfai, 27 Windsor Drive, Meisgyn

Miss Bethan Calvert

38 Danygraig Drive, Tonysguboriau

Miss Helen Calvert

24 Lanelay Road, Tonysguboriau

Mrs Margaret Calvert

38 Danygraig Drive, Tonysguboriau

Mr Ro y a Mrs Glenys Davies

Ardwyn, Heol yr Ysgol, Meisgyn

Mr Bryn a Mrs Myra Davies

16 The Green, Radur

Mr Carwyn Da vies

Ardwyn, Heol yr Ysgol, Meisgyn

Mrs Carys Davies

75 The Dell, Tonteg

Mr D J Davies

17 Tylcha Wen Crescent, Tonyrefail

Mrs Elain Haf Davies

7 Sunny Bank, Llantrisant

Mr Elgan a Mrs Gw yneth Davies

Gelli Aur, 32 Tudor Way, Crown Hill

Mr Emlyn a Mrs Ann Davies

"Sycharth", 87 MaesySarn, Pentyrch

Mr Eric a Mrs Dilwen Davies

64 Southgate Ave, Llantrisant

Mr Geraint Wyn a Mrs Sara Davies

14 Y Parc, Groesfaen

Mrs Aneira Davies

Plasgwyn, 23 Heol yr Eglwys, Tonteg

Miss Nerys Davies

Plasgwyn, 23 Heol yr Eglwys, Tonteg

Arglwydd Gwilym a’r Fonesig Llinos Prys
Davies

Lluest, 78 Heol yr Eglwys, Tonteg

Mrs Sara Davies

7 Clos Tregarth, Creigiau

Mr Sidney Da vies

Cartre Nyrsio, The Hollies, Merth yr Road, Pontypridd

Mrs Syl via Davies

6 Parc Castell y Mynach, Creigiau

Mrs Heledd Day

16 Llantwit Road, Trefforest

Mrs Angela Devonald

O'r Diwedd, Cefn Bychan, Pentyrch

Mrs Ann Dixe y

4 Heol y Ffynnon, Efail Isaf

Mrs Nia Donnelly

8 New Mill Gardens, Meisgyn

Mrs Sioned Meri Edge

72 Parc Derwen, Llanharan

Mr John a Mrs Pat Edmunds

Hafan Deg, 29 Penywaun, Efail Isaf

Mr Robert a Mrs Bethan Emanuel

Tygw yn, Heol Y Parc, Efail Isaf

Mrs Angharad Evans

Llys Pencae, 4 Broadway Green, Sain Nicolas

Mrs Awen Evans

15 Cottrell Road,Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

Mrs Rosalind Evans

3 Ffordd Gwern, Rhydlafar

Mrs Siân Evans

26 Clos Leland, Llantrisant

Mrs Rhian Eyres

17 Heol Iscoed, Efail Isaf,

Mrs Varian Gapper

15 Lancaster Drive, Llanilltud Faerdref

Mr Iwan a Mrs Bethan Griffiths

Tycanol, Heol y Parc, Pentyrch

Mr Malcolm a Mrs June Griffiths

67 Heol Berry, GwaelodyGarth

Mr Nigel a Mrs Sharon Griffiths

1 Y Parc, Groesfaen

Mrs Shelagh Griffiths

59 Heol Y Ffynnon, Efail Isaf

Mr Hefin a Mrs Lowri Gruffydd

113 Parc Nant Celyn, Efail Isaf

Mrs Bethan Guilfoyle

Caercwm, Peterston Road, Groesfaen

Dr Heledd Hall

13 Berthwin Street, Pontcanna, Caerdydd

Mrs Carol Hardy

5 The Parade, Pentre'r Eglwys

Mr Huw a Dr Bethan Herbert

Bryn y Wern, Maes yr Hafod, Creigiau

Mr Clifford a Mrs Eifiona Hewitt

35 Penywaun, Efail Isaf

Mr Celt a Mrs Enfys Hughes

12 Nant y Felin, Efail Isaf

Mr Dewi a Mrs Haulwen Hughes

112 Maes y Sarn, Pentyrch

12

RHESTR AELODAU (Parhâd)
Mr Gareth a Mrs Rhiannon Humphreys

53 Y Padog, Pentre'r Eglwys

Mr Gareth a Mrs Morfudd Huws

Brynbedw, Penywaun, Pentyrch

Mr Rhodri a Mrs Ruth ab Ieuan

Dôl Myn ydd, Llanbedrog

Mr Wyn a Mrs Kate Innes

Greenfield, Ffordd Caerdydd, Creigiau

Mr Allan Jam es

33 Portreeve Close, Llantrisant

Mr Eurof a Mrs Diane Jam es

18 Despenser Avenue, Llantrisant

Mr John a Mrs Elaine Jam es

23 Milford Close, Tonteg

Mr Rhodri James

7 Library Street, Treganna, Caerdydd

Mrs Rhian Jardine

44 Severn Grove, Pontcanna, Caerdydd

Mrs Betsan Wyn Jones

Rhiwbeina, Caerdydd

Mrs Bethan Jones

10 Maes y Gollen, Creigiau

Mrs Margaret Jones

12 Cwrt Faenor, Manor Chase, Beddau

Mrs Elenid Jones

2 Ty'n y coed, Pentyrch

Mr Emlyn a Mrs Sian Jones

37 The Ridings, Tonteg

Mr Glyn a Mrs Teleri Jones

Tryfan, Heol Caerdydd, Creigiau

Mrs Jane Jones

Ty'n Ffald, Myn ydd y Garth, Pentyrch

Mr Kenneth a Mrs Eleri Jones

3 Penyffordd, Pentyrch

Mrs Lowri Jones

21 Clos y Brenin, Brynsadler

Mrs Siân Aled Jones

5 Parc y Felin, Creigiau

Mrs Siân Elin Jones

7 Heol Brynheulog, Meadow Farm , Pentre’r Eglwys

Mrs Linda Ladd

27 Windsor Avenue, Radur

Mrs Audrey Lewis

1 Neyland Close, Tonteg

Mr Rh ys a Mrs Rhiannon Llewelyn

Hafod Llwyfog, 54 The Dell, Tonteg

Mr Carwyn a Mrs Heather LloydJones

33 Ty Crw yn, Pentre’r Eglwys

Miss Fiona MacDonald

Penybryn, Heol Llanilltud, Creigiau

Mrs Jennifer MacDonald

Penybryn, Heol Llanilltud, Creigiau

Dr Helen Middleton

Y Berllan, Ffordd Caerdydd, Creigiau

Mrs Ceri Morgan

10 Walnut Close, Meisgyn

Mrs Eleri Morrison

20 Pencisely Rise, Llandaf, Caerdydd

Mrs Siwan Oldham

35 Parc Castell y Mynach, Creigiau

Mr And y a Mrs Nia Parker

11 Y Parc, Groesfaen

Dr Maldwyn Pate

2 Magnolia Drive, Llanilltud Faerdref

Miss Llio Penri

7 Alexandra Road, Treganna, Caerdydd

Mr Geraint a Mrs Rhiannon Price

44 Portreeve Close, Llantrisant

Dr Angharad PritchardCopley

Cerrig Cariad, 41 Newbridge Road, Llantrisant

Mrs Margaret PritchardCopley

1 Heol Iscoed, Efail Isaf

Ms Helen Prosser

Alltwen, 33 Y Stryd Fawr, Ton yrefail

Mr Andrew a Mrs Suzanne Rees

18 Queen Charlotte Drive, Creigiau

Mrs Catrin Rees

O'r Diwedd, Cefn Bychan, Pentyrch

Mr Wyn a Mrs Gill Rees

Llys y coed, Heol Pantygored, Pentyrch

Parch Eirian a Mrs Ann Rees

51 Penywaun, Efail Isaf

Mr Geraint a Mrs Caroline Rees

7 Penywaun, Efail Isaf

Mrs Heulwen Rees

3 Heol Iscoed, Efail Isaf

Mr Heulyn a Mrs Catrin Rees

40 Llannerch Goed, Pentre'r Eglwys

Mr Mostyn a Mrs Gw yneth Rees

11 Heol y Parc, Efail Isaf

Mrs Menna ReesSteer

11 Heol y Parc, Efail Isaf
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RHESTR AELODAU (Parhâd)
Mrs Bethan Roberts

89 Nant Celyn, Efail Isaf

Mrs Ceri Roberts

Bryngwyn, 8 Y Teras , Creigiau

Dr Dafydd a Dr Lowri Roberts

1 Glan Creigiau, Groesfaen

Mrs Eleri Roberts

6 The Dell, Tonteg, Pontypridd.

Dr Guto a Mrs Glenys Roberts

Maesyrhaul, Cross Inn, Llantrisant

Mr Huw Roberts a Mrs Bethan Reynolds

9 Clos y Coed, Pentre'r Eglwys

Mr Huw Roberts a Dr Jenny Thomas

Saith Erw Fach, Creigiau

Mrs Anwen Robins

21 Parc Castell y Mynach, Creigiau

Mrs Eiry Rochford

Y C ysgod, 65 Maes y Sarn, Pentyrch

Mr Iwan a Mrs Nia Rowlands

6 Llys y Frân, Pentre'r Eglwys

Mr Keith a Mrs Eirian Rowlands

11 Meadow Brook, Pentre’r Eglwys

Mr Gary a Mrs Bethan Sam uel

85 Parc Castell y Mynach, Creigiau

Mr Rhodri Samuel

11 Heol Lodwig, Pentre'r Eglwys

Mrs Anwen Sm yth

Ty Hyfryd, Heol Llanilltud, Creigiau

Mrs Nerys Snowball

Disgarth, Penywaun, Pentyrch

Mrs Catrin Stenner

25 Cottesmore Way, Hunter's Gate, Cross Inn

Dr Donald a Mrs Trish Thomas

1 Clos Tregarth, Creigiau

Mr Eurig Wyn Thom as

Glan y Nant, 4 Church Lane, Nantgarw

Mr John a Mrs Judith Thom as

Afan, 93 Parc Nant Celyn, Efail Isaf

Mr L ynn a Mrs Gwenfil Thom as

35 Parc Castell y Mynach, Creigiau

Dr Owain Thomas

49 Dôl y Llan, Meisgyn

Mrs Sara Thomas

20 Llys Llewelyn, Meadow Farm , Pentre'r Eglwys

Mrs Susan Thomas

34 Y Padog, Pentre'r Eglwys

Mrs Nia Thompson

14 Maes y Nant, Creigiau

Mr Gwilym a Mrs Beti Treharne

3 Nant y Felin, Efail Isaf

Mr Gethin a Mrs Carys Watts

1 The Rise, Tonteg

Mr Michael a Mrs Lyn West

143 Parc Nant Celyn, Efail Isaf

Mrs Margaret White

15 Woodfield Road, Forest Hills, Tonysguboriau

Mrs Angharad Williams

61 Y Padog, Pentre'r Eglwys

Mr Anthony Williams

30 Despenser Avenue, Llantrisant

Mr Colin a Mrs Nia Williams

Yr Hafod, 1 Llys Gw ynno, Creigiau

Mr Carey a Mrs Loreen Williams

Bro Dyfed, 9 Penywaun, Efail Isaf

Miss Lisa Mair Williams

41 Dôl y Llan, Meisgyn

Mr Penri a Mrs Carol Williams

Hendre, 4 Pantbach, Pentyrch

Dr Rowland a Mrs Marian Wynne

2 Cefn Llan, Pentyrch

YSTADEGAU
Nifer aelodau ddechrau’r fl wyddyn
Aelodau newydd
Aelodau wedi gadael
Nifer yr aelodau ar ddi wedd y flwyddyn

183
3
5
181
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8
0
0
2
CYFRANIADAU AELODAU
Dynoda ‘*’ Aelod Unigol

Rhif

Achos

1

410.00

2

Dynoda ‘c’ Gyfraniad Trwy Gyfamod.

Elusen Cyf answ m
c

Rhif

Achos

Elusen

Cyf answ m

510.00

36

200.04

c

200.04





37

126.00

*c

126.00

3
4

75.00
204.00

38

50.00

*c

50.00

c

75.00
204.00

39

260.00

*c

260.00

5

150.00

c

150.00

40

240.00

*c

6

200.00

c

10

210.00

41

80.00

c

7

250.00

c

50

300.00

42

105.00

c

8

180.00

*c

60

240.00

43

104.00

*c

9

144.00

c

144.00

44

240.00

*c

10

240.00

c

30

270.00

45

60.00

11

300.00

c

10

310.00

46

*c

5.00

12

240.00

c

40

280.00

47

150.00

*c

150.00

13

300.00

c

300.00

48

240.00

*c

240.00

14

480.00

c

510.00

49

204.00

*c

204.00

15

300.00

c

300.00

50

60.00

c

60.00

16

204.00

c

204.00

51

162.00

c

17



c



52

180.00

c

18

480.00

c

120

600.00

53

480.00

*c

19

350.00

c

100

450.00

54

£120.00

20

156.00

*c

10

166.00

55



21

204.00

c

40

244.00

56

10.00

c

22

800.00

c

800.00

57

69.00

*c

10

79.00

23

180.00

*c

180.00

58

200.04

*c

80

280.04

24

100.00

c

100.00

59

48.00

25

10.00

10.00

60

108.00

*c

26

380.00

430.00

61

195.00

*c

27

250.00

250.00

62

144.00

*c

28

180.00

c

180.00

63

69.00

29

96.00

*c

96.00

64

10.00

30

300.00

c

400.00

65



c



31

180.00

180.00

66



*c



32

75.00

c

125.00

67

84.00

c

84.00

33

460.00

c

460.00

68

65.00

*c

65.00

34

156.00

*c

156.00

69

102.00

*c

102.00

35

155.00

*c

155.00

70

195.00

*c

195.00

c

100

30

50

100
50

15

5.00

240.00
19

99.00
105.00
104.00

10

250.00

15

75.00

21

183.00
180.00

10

490.00
120.00

*c


10.00

48.00
108.00
60

255.00
144.00

10

79.00
10.00

CYFRANIADAU
AELODAU
(Parhâd)

8
200

Rhif

Achos

Elusen

71

300.00

72

216.00

73



Cyf answ m

Rhif

Achos

Elusen

Cyf answ m

385.00

106



*c

216.00

107

50.00

*c



108





100.00

100.00

75.00

75.00

85

74

102.00

*c

102.00

109

75

180.00

*c

180.00

110

*c


50.00

76

95.00

c

95.00

111

15.00

15.00

77

185.00

*c

185.00

112

240.00

240.00

78

60.00

c

60.00

113

120.00

*c

120.00

130.00

114

240.00

*c

240.00



115

72.00

*c

72.00

*c

180.00

116

72.00

79
80

130.00


c
*c

72.00

81

180.00

82

120.00

c

120.00

117

17.30

*c

17.30

83

100.00

*c

100.00

118



c



37.50

119



c



11.20

*c

11.20

255.00
300.00

c

84

37.50

c

85

66.00

*c

66.00

120

86

40.00

*c

40.00

121
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87





88

150.00

c

89

240.00

*c

240.00

90

25.00

*c

25.00

*c

240.00

91

25





240.00

93

250.00

94

120.00

95

120.00

*c

120.00

96

264.00

c

264.00

*c





98



15

265.00
120.00



99

20.00

*c

20.00

100

125.00

*c

125.00

101

125.00

c

125.00

102

110.00

110.00

103

480.00

480.00

104

33.00

33.00

105



255.00
340.00

175.00

92

97

40

Yr Achos:
Elusen:
Casgliad
Rhydd:

£
18,235.08
1,200.00
1,403.00



Cyfanswm:

20,838.08

Diolch i bawb am eu cyfraniadau
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2008
MANTOLEN
TALIADAU

DERBYNIADAU

£
Amlenni

£

£

Cyflogau

(3,804)

Western Mail a Echo

18,235

(97)

Casgliad Rhydd

1,403

Trydan/Dwr

(233)

Rhent Ty Capel

1,341

Pregethwyr

(1,120)

Gweithgareddau

1,103

Gweinyddu

(1,244)

Y Fynwent

1,216

Undeb yr Annibynwyr

(2,167)

Priodasau/Angladdau

340

Ysgol Sul/Teulu Twm/

Elusennau

547

Llenyddiaeth

(1,372)

Cyngherddau

1,272

Yswiriant/Cyfreithiol

(2,335)

Addaliad treth incwm

4,942

Ty Capel

(7,239)

Llog banc

6,237

Adeiladau

(5,131)

Adeiladau

2,850

Y Fynwent

(5,151)

Cyfraniad  maes parcio

(2,500)

Elusennau

(5,297)

Amrywiol

(1,171)

Anrywiol

714
40,200

CRYNODEB

£

(38,861)

£
Gwarged am y flwyddyn

£
1,339

Cyfrifon hyd at 31/12/07

133,603
134,942

Derbyniadau hwyr
Taliadau hwyr

(1,193)
3,759

2,566
137,508

Trosglwyddwyd trwy rodd i'r cwmni
Capel y Tabernacl Cyf.

110,000
27,508

Cyfrifon banc ar 31/12/08
Cyfrif Lloyds TSB 45678
Cyfrif Lloyds TSB 750304

Archwiliwyd a chafwyd yn gywir.
John Williams, Mawrth 2009

23,926
3,582
27,508
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Annua l
Re port
2008

Dear
Fellow Members ...
Tabernacl
Efail Isaf

The chapel Report for 2008 is in
your hand. What is there to say? It
is a record of many aspects in the
life of our church, the finance, the
structure and the many activities.
The structure of the church has
seen a vast development. The
Welsh language congregation is
now a Limited Company by Guar
antee and has a Board of Directors.
It has been of the utmost impor
tance that throughout this year of
radical change the relationship be
tween our two congregations has
been amicable and cooperative.

A great deal of time has been spent
by two groups of people to ensure
that we can progress with the de
velopment of our buildings.
As an English speaking congrega
tion, we need to say thank you for
every effort that has been made on
our behalf to maintain the services
and to further our efforts for chari
ties. The Wednesday morning Cof
fee Time has been a new venture
and is successful.
During the year we lost two very
faithful friends – Mrs. Winnie Mid

dleton and Miss Enid Rees. They
are both missed for their qualities
and friendship.
Our community in these days needs
a faithful Christian church that is
energetic in its pursuit of furthering
Christian values. May we faith
fully attempt to do Christ’s will.
Thank you again.

List of Members

Mrs M. Abbot
Mrs J. Brown
Mrs L. Cabble
Mrs M. Clark
Mrs C. Coles
Mr J. Davies
Mrs J. Eastman
Miss V. Gammon
Mrs B.Griffiths
Mr & Mrs M. Halliday
Mrs A. Hardy
Mr & Mrs J. Jones
Mrs B. Lewis
Mr & Mrs P. Read
Miss E. Rees (d)

Eirian.

Officers
Mr & Mrs I. Rees
Mrs B. Rowley
Mrs D. Trace
Mrs E. Willis

Chairperson: Mrs Jean Eastman
Secretary: Mrs Lynfa Cabble
Treasurer: Mrs Beryl Rowley
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Chairman’s Report
Dear Friends
It is my pleasure to thank you all for your help and support dur
ing 2008 – a busy and productive year – and to thank Eirian for
his oversight, advice and monthly services. We do appreciate
our visiting preachers and members of both congregations who
take part each Sunday. In 2005 we discussed plans for improv
ing our buildings and, during this year, we believe they will

come to fruition. We look forward to continued cooperation
between Tabernacl congregations and the neighbouring com
munity, churches and chapels. So we press on in 2009 with
God’s help and his blessing on our service to him.

Secretary’s Report
Another, successful fundraising year with a cheque for the
money raised presented to the Women’s aid in Pontypridd.
Thanks to all those who made and sold things at the village
marts.

the cup from Castellau next year.

Once again we joined with other chapels in the area for the
The Christmas get together, which everyone enjoyed, was at
Women's World Day of Prayer, with the numbers growing each the Pontyclun golf club.
year.
I would like to say thank you to everyone, especially Jean (for
The pilgrimage this year was a thoroughly enjoyable sunny day
keeping us in order). Beryl (for looking after the funds), Carrie
to Tredegar House and the amphitheatre at Caerleon. I think we
(for arranging good ministers throughout the year) and Vera
picked the only sunny day of the summer to go!
(for keeping us in tune!).
Peter and Lynne again organised a great Treasure Hunt around
Bridgend (we only got lost twice!). Hopefully we will win back Although this has been a good year it was sad to lose some
friends towards the end of the year. They will be missed.

Treasurer’s Report
Our membership remains at 22. We also have a number of
regular attendees who are not members but whom we consider
part of our family in the chapel.
Our charity fund raising continued this year, with money
raised by the sale of bric a brac and crafts in the Village Hall
and with money donated by Carrie Coles from the sales of the
beautiful greetings cards made and sold by her throughout the
year. In December we were pleased to donate £500 to the Pon
typridd Women’s Aid to help them in their efforts to ease the
life of victims who seek refuge there. It is worth noting that
over the last four years we have in our own quiet way donated
£6150 to charitable causes which is a magnificent effort by a
small congregation.
In 2008 we continued to receive many visiting ministers some
of whom now know us individually by name and whom we
consider to be friends. We have received support and encour
agement from the 10.45am congregation and appreciate the
exchange of information via Helen Middleton and Ann Dixey.
In the autumn we started weekly coffee mornings in the vestry.
These are on Wednesday mornings at 10.30am and we are
open to everyone. It is pleasing to see people drop in on a
regular basis and join us for a chat and eat cakes. Here’s hop
ing it will go from strength to strength.

In October we mourned the passing of Winnie Middleton and
have fond memories of her quiet presence at our service. In
November Trevor, the beloved husband of Barbara Griffiths,
died. Our condolences to her and her family. In December
Enid Rees died. Enid was a faithful member of our chapel, a
friend to all and is missed by us all.
This year Jan Brown was received into membership and is
already a valued member. We were delighted at the birth of
Hanna Rees, daughter to Liz and Ioan and baby sister of
Daniel and Mathew.
John and Audrey Jones continued to support us and we appre
ciate this. Eirlys Willis remains in poor health, our thoughts
are with her and her family.
Many thanks to Lynfa for looking after the books whilst I was
on holiday and to Mark and Sarah Halliday for auditing the
books throughout the year. As always thanks to Ann and Eir
ian for their support
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Members’ Contributions
A n n u a l R e p or t 2 00 8

Tabernacl
Efail Isaf

Member

Covenant £

Total £

121

180

240.00

127

240

270.00

133

92.50

122

520

525.00

128

NTP

216.00

134

89.90

123

300

320.00

129

100

65.00

135

199.00

124

250

262.45

130

150

230.00

136

107.00

125

NTP

264.40

131

100

109.00

137

126

240

250.00

132

54.00

138

Member Covenant £

Total £

Member Covenant £

300

Total £

270.10
39.65

Statement
of
Accounts
2008

INCOME:

EXPENDITURE:
£

Cash in Bank as at 1.1.2008
High Interest Account
Current Account

1582.64
16409.64

Members Collections
Loose Collections
Members Charity Collections
Charity Fund Contributions (coffee mornings, etc)

£

£

17992.28
3604.00
300.40
351.00
431.15

Visiting Ministers
Flowers, etc.
Christening gift
Roots books
Cash in Bank as at 31.12.2008
High Interest Account
Current Account

£
630.00
44.99
30.00
26.00

1582.64
20365.20
21947.84

Total Income

22678.83

Total Expenditure
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22678.83

