
Rhagor am Apêl Haiti ar dudalen 4 

Mae 13miliwn o bobl yng 

Ngwledydd Prydain yn byw o dan 

ffin tlodi, ac mae llawer ohonyn nhw 

yn ein hardal ni. Dyna pam rydyn ni 

fel eglwys yn casglu bwyd ac yn 

rhoi arian i Fanc Bwyd Pontyclun, 

sy'n cael ei redeg a'i weinyddu gan 

aelodau Eglwys Bethel, Pontyclun. 

Mae nifer yr unigolion a'r teuluoedd 

sy mewn argyfwng yn cynyddu'n 

barhaus a gwaith y Banc Bwyd yn 

mynd yn fwy angenrheidiol bob 

dydd. 

Cred syml gweithwyr y Trussell 

Trust, sefydlwyr rhwydwaith y 

Banciau Bwyd yw na ddylai neb yn 

ein hardal ni fod heb fwyd. Cred 

syml ond heriol, gan faint y galw 

lleol. Mae pobl yn ein hardal ni, ar 

ôl talu gorbenion fel rhent, morgais, 

nwy, trydan a dŵr, yn methu bwydo 

eu teuluoedd - a hynny'n cynnwys 

pobl sy'n gweithio, ond ar gyflogau 

rhy isel i gael dau ben llinyn 

ynghyd. 

Mae'n anodd i bobl braf eu byd fel 

ni amgyffred y fath beth ar stepen 

ein drws, ond mae'r bobl hyn wedi 

eu dynodi'n bobl mewn argyfwng 

gan wasanaethau swyddogol. 
 

EGLWYSI AR FLAEN Y GAD 
 

Mae'n braf nodi bod eglwysi ar flaen 

y gad yn ymgyrch y Banciau Bwyd, 

gan gynnwys ein capel ni, sy'n 

cefnogi Banc Bwyd Ponyclun. 

Eglwys Bethel, Pontyclun sy'n 

casglu'r rhan fwyaf o'r bwyd, yn ei 

ddidoli a'i ddosbarthu, yn codi arian 

a chasglu bwyd mewn archfarchnad  

leol. Mae'n gyfrifoldeb parhaus. 

Fe allen ni roi mwy o gefnogaeth 

iddyn nhw drwy gasglu mewn 

archfarchnad. Maen nhw'n cynnal 

casgliad yn Tesco ddwywaith y 

flwyddyn. Mae hyn yn gasgliad 

gwerth chweil gan fod Tesco'n 

ychwanegu 30% at y cyfanswm. 

Mewn un  diwrnod y llynedd, 

casglwyd 3.2 tunnell o fwyd yn  

MWY O ALW AM Y BANCIAU BWYD 

yn siop Tesco Tonysguboriau, sef 

gwerth £4,000 i gyd, a chyfrannodd 

yr archfarchnad werth dros £1,000 

arall at y casgliad.   
 

Mae'r Banc Bwyd angen mwy o 

help gyda hyn. Dim ond taflaid 

carreg oddi wrthyn ni ydy' r Tesco 

dan sylw. Mis Gorffennaf fydd y 

casgliad nesa. Beth amdani? Fe'ch 

atgoffwn eto yn nes at yr amser. 

Yn y cyfamser, cofiwch am y bocs 

bwyd ym mlaen y capel! 

Gweler hefyd yr erthygl “Llythyr at 

y Gwleidyddion” ar dudalen 2 

TU MEWN: 

Tud 3 a 5: Lluniau’r Plant 

Tud 4:       Apêl Haiti 

Tud 6 a 7: Holiadur y Capel 

Tud 8:       Cadeirydd y Bwrdd 

CYLCHGRAWN CHWARTEROL CAPEL Y TABERNACL                                                                      Rhifyn 1 Chwefror 2014 



CYLCHGRAWN CHWARTEROL CAPEL Y TABERNACL                                                                      Rhifyn 1 Chwefror 2014 

 

2 

MERCHED Y 
TABERNACL 

Dan arweiniad Ros a Judith, 

treuliwyd cyfarfod cynta'r 

flwyddyn Merched y Tabernacl yn 

trefnu rhaglen 2014 dros baned o 

goffi yng Nghanolfan Arddio Efail 

Isaf. 

 

Dyma ddigwyddiadau'r gwanwyn, 

er mwyn codi blys arnoch chi. 

Dydd Gwener, Chwefror 14eg 

Coleg Cerdd a Drama  

1.15 Cyngerdd amser cinio  

Triawd piano, ffliwt a basŵn 

Tocynnau £6 ymlaen llaw; £8 ar y 

diwrnod. Cwrdd yno am ginio tua 

12 os dymunir. 

Dydd Iau, Mawrth 13eg 

New Theatre, 2.30  

Under Milk Wood, Dylan Thomas 

Tocynnau. £9 -£15.50 

(Mynnwch air â Judith) 

Dydd Mercher, Ebrill 9fed 

Llanelli House, ac o bosib i'r 

Sosban am bryd o fwyd 

(Angen enwau erbyn cyfarfod mis 

Chwefror) 

 

YR AMLENNI BROWN 
 

Mae'n siwr eich bod wedi 
derbyn eich amlenni brown ar 
gyfer 2014 erbyn hyn. 
Os nad ydych, gallwch eu casglu 
oddi ar y silff yn y cyntedd. Maen 
nhw'n ychwanegol at yr amlenni 
gwyn am ein bod yn defnyddio 
eu cynnwys - ein harian ni - i 
wneud gwahaniaeth yn y 
gymuned leol. Rydyn ni fel 
eglwys yn cefnogi elusennau 
mawr rhyngwladol yn barhaus, 
mewn ymdrech i wella ansawdd 
bywyd ac unioni cam dros y byd i 
gyd. Mae hi'n fraint cael cyfle i 
helpu pobl sy mor fyr o hawliau, 
heb sôn am freintiau. 
Ond gwae ni os anghofiwn ni am 
yr angen sy dan ein trwynau bob 
dydd. Mae sawl elusen leol yn 
helpu yn y maes hwn. Elusennau 
bach ydyn nhw ac mae ychydig 
gannoedd o bunnoedd yn 
chwyddo eu coffrau'n sylweddol. 
Wrth helpu'r rhain, mae ein 
hamlenni brown ni'n gwneud 
newid sylweddol i ansawdd 
bywyd pobl daflaid carreg oddi 
wrthym. 
Roedd cyfanswm yr amlenni 
brown y llynedd yn £2,500, ac fe 
sicrhaodd hyn rodd o £625 yr un 
i Travol, cangen leol Cymdeithas 
Alzheimer's, Banc Bwyd 
Pontyclun a Gofalwyr Ifanc lleol. 
 

ELUSENNAU 2014 
 

Rydyn ni'n gobeithio helpu pump 
elusen leol eleni 
Y Stafell Fyw, Travol, Cangen 
leol Sefydliad y Galon, Hosbis 
George Thomas a Rhaglen 
Trawsblannu Gwaed a Mêr 
Ysbyty'r Waun 
Er mwyn cyfrannu yr un faint at 
bump elusen, bydd rhaid i ni 
gasglu mwy o arian yn yr 
amlenni brown. 
Drwy gyfrannu'n gyson ar hyd y 
flwyddyn, mae modd rhoi mwy 
heb deimlo hynny, a heb orfod 
tyrchu i'n pocedi ar adeg costus 
fel y Nadolig. Felly gofynnwn yn 
garedig i chi beidio ag anghofio 
am yr amlenni brown tan y funud 

olaf, ond rhoi ychydig yn aml.  

DIOLCH YN FAWR 

Mae’r Wallich yn elusen sydd wedi 

bod yn darparu llety a gwasanaethau 

ar gyfer y digartref ers 30 o 

flynyddoedd.  Dechreuodd gyda 

hostel i 20 o bobl yng Nghaerdydd, 

ond erbyn hyn, mae’n darparu o 

fewn 15 o awdurdodau lleol yng 

Nghymru.  Mae’n cwrdd â gofynion 

pobl ag anghenion dwys a 

chymhleth iawn – pobl nad oes fawr 

o neb am ymwneud â nhw. 

 

 

Ym mis Tachwedd y llynedd, daeth 

gweithwraig o’r Wallich, sef  Derith 

Rhisiart, i rannu ei phrofiadau â ni.  

Y “ni” yw Merched y Tabernacl, 

sy’n cyfarfod yn fisol er mwyn 

estyn cyfeillgarwch, a dod i nabod 

ein gilydd yn well. 

Mae stori’r Wallich yn her ac yn 

galondid.  Calondid am fod yna  

rywrai sy’n cynnig gofal, ac yn her  

LLYTHYR AT Y  
GWLEIDYDDION 

Wrth i’r Gweithgor Cyfiawnder 

Cymdeithasol drafod y Banc Bwyd 

yn eu cyfarfod cyn y Nadolig fe 

nodwyd  gyda phryder y defnydd 

cynyddol a wneir o’r Banciau 

Bwyd ar draws y Deyrnas Gyfunol 

a’r cyni y mae hynny yn ei 

ddynodi. Cwestiynwyd pam fod 

angen Banc Bwyd o gwbl mewn 

gwlad sydd i fod i edrych ar ôl y 

gwannaf yn y gymdeithas trwy’r 

Wladwriaeth Les. Daethpwyd i’r 

penderfyniad y dylid datgan y 

pryder yn gyhoeddus ac anfon 

llythyr at Adran Gwaith a 

Phensiynau y Llywodraeth yn 

Llundain sydd â chyfrifoldeb dros 

y ddarpariaeth i’r tlawd a’r 

difreintiedig, gan anfon copi o’r 

llythyr at y Prif Weinidog David 

Cameron, Canghellor y Trysorlys 

George Osborne ynghyd â’n 

Haelod Seneddol Owen Smith, ein 

Haelod Cynulliad Mick Antoniw a 

Carwyn Jones, Prif Weinidog 

Cymru. 

i ni i estyn cefnogaeth er mwyn 

iddynt allu cyflawni.  Fe ddeallon 

ni fod rhai o gleientiaid Wallich 

angen cefnogaeth tymor-byr ond 

bod eraill ag anghenion dwys hir-

dymor. 

Dywedwyd wrthym fod angen 

dillad dynion.  Wedi gofyn yn y 

capel ym mis Ionawr, bu’r ymateb 

yn rhyfeddol o hael a daeth 

sacheidiau o ddillad ardderchog.  

Diolch o galon. 

Wragedd o bob oed - os ydych yn 

hoffi paned a chwmni da, y mae 

croeso i chi ymuno â ni.  Hyd yn 

hyn, does dim digon o ddychymyg 

wedi bod gan y dynion i drefnu 

rhywbeth tebyg!  

CEFNOGI’R WALLICH 

Mae’r llythyr i’w weld ar wefan y 

capel: www.tabernacl.org 
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DATHLU’R NADOLIG 

 Y CYNLLUN 
ADEILADU 

 
Yn y Cyfarfod Cyffredinol a 

gynhaliwyd ar Dachwedd 24ain 

eleni, penderfynodd y gynulleidfa y 

dylid symud ymlaen i wario ar 

atgyweirio adeilad y capel i’w 

wneud yn ddiogel ac yn ddiddos.  

Dylid hefyd symud y seddi. 

Yn dilyn hynny, cynhaliwyd 

cyfarfod ar Ionawr 7fed rhwng rhai 

o’r cyfarwyddwyr a rhai o blith y 

criw bach sydd wedi bod ynghlwm 

â’r cynlluniau hyd yn hyn.  Mewn 

cyfarfod o’r Bwrdd ar ôl hynny, y  

teimlad unfrydol oedd y dylid 

gofyn i’r syrfewyr (cwmni  

Rhomco) gynnal ymchwiliad 

pellach o gyflwr llawr y capel a’r 

hyn sydd oddi tano. Gofynnir  i 

Rhomco hefyd am amcangyfrif o 

gostau’r gwahanol ddewisiadau o 

ran lefelu’r llawr.  

Hysbyswyd y cyfarfod bod  

Pwyllgor y Meddiannau eisoes 

wedi trefnu creu tair trapddor yn y 

llawr er mwyn hwyluso mynediad o 

dan y capel. 

Os bydd yr amcangyfrifon ariannol 

terfynol yn weddol agos at y math o 

ffigwr a awdurdodwyd gan y 

gynulleidfa (hyd at £200,000) gellir 

symud ymlaen i chwilio am 

fenthyciadau a grantiau, ond os 

bydd gwahaniaeth mawr, yna rhaid 

dod yn ôl at yr aelodau i drafod 

ymhellach. 
 
 

Ar hyn o bryd, mae’n bosibl y bydd 

y gwaith  yn mynd rhagddo o ganol 

Gorffennaf eleni hyd ganol Mawrth 

2015. Os bydd angen gwneud 

rhagor o waith, neu os bydd oedi 

wrth geisio codi arian ychwanegol, 

bydd y cyfnod nesaf o atgyweirio 

yn digwydd ar ôl Ebrill 2015. 
 

Rydym yn ddyledus iawn i’r rhai 

sydd wedi bod yn trafod ar ein rhan 

gyda Rhomco hyd yn hyn, sef  Wyn 

Jones a Peter Gillard. Er nad yw 

Peter yn gysylltiedig â’r Tabernacl, 

bu ei arweiniad a’i gyngor doeth yn 

amhrisiadwy dros y ddwy flynedd 

diwethaf, a mawr yw ein dyled 

iddo. 

TREFN Y SULIAU 
Gydag ymddeoliad Eirian, rhaid oedd  cynllunio sut i lenwi’r Suliau, gan 

gynnwys gweinyddu’r Cymun, cynnal priodasau, bedyddio babanod a 

chynnal claddedigaethau. Penderfyniad yr eglwys oedd mai’r aelodau eu 

hunain ddylai wneud hyn, ac felly bydd Sul cyntaf bob mis yn Sul Cymun 

dan ofal gwahanol ardal yn ei thro. Cynhelir cyfres o oedfaon teuluol fel ar 

hyn o  bryd, a bydd y criw bach arferol o’n plith ni’n hunain yn parhau i 

gyflwyno’r myfyrdod yn eu tro.  Rydym yn diolch yn gynnes hefyd i’r 

Parchg. Aled Edwards am ei ymweliadau cyson. Sefydlwyd y “Gweithgor 

Gweinidogaethu”  i ganolbwyntio ar gryfhau a datblygu bywyd ysbrydol yr 

eglwys. I’ch atgoffa, dyma drefn yr oedfaon am yr wythnosau nesaf:   

Chwe 2:   Aelodau Pentre’r Eglwys 

 a Thon-teg  

Chwe 9:   Aled Edwards 
Llywydd: Carwyn Lloyd-Jones 

Chwe 16: Emlyn Davies 
 Llywydd: Ann Davies 
Chwe 23: Allan R. Pickard 
 Llywydd: Celt Hughes  
Maw 2: Aelodau Efail Isaf  

Maw 9: Aled Edwards 
 Llywydd: Rhiannon Humpreys 

Maw 16: Keith Rowlands 
 Llywydd: Helen Prosser 

Maw 23: Allan James 
 Llywydd: Syvia Davies 
Maw 30: Oedfa Deuluol Sul y 

Mamau - Lowri Roberts 

Ebrill 6: Aelodau Groesfaen a 

Creigiau  

Ebrill 13: Aled Edwards 
 Llywydd: Wyn Rees 

Ebrill 20: Oedfa’r Pasg 
 Llywydd: Geraint Wyn Davies 
Ebrill 27: Huw M. Roberts 
 Llywydd: Wyn Jones 

Mai 4:   Llantrisant, Meisgyn, 

Tonysguboriau  

Mai 11: Oedfa Cymorth Cristnogol 
 Llywydd: John Ll. Thomas 
Mai 18: Geraint Rees 
 Llywydd: Bethan Herbert 

Mai 25: Allan James 
 Llywydd: Nia Williams  

 

dros baned yn Neuadd y Pentref, a 

sawl un yn tynnu sylw at y ffaith 

ein bod mor ffodus yn ein plant, 

ein hieuenctid a’u harweinwyr. 

Diolch i bob un am oedfaon 

cofiadwy. A diolch i Gôr Godre’r 

Garth a Chôr y Cwm am gyngerdd 

safonol ac ysbrydoledig y noson 

honno, a chyfle i ninnau gofio am 

angen trueiniaid y Philippines.  

A’r syndod yw fod gan rai egni ar 

ôl i fynychu’r oedfa ganol nos 

Noswyl Nadolig, a theimlo wedyn 

fod pawb yn haeddu seibiant. 

I’r rhan fwyaf ohonom, bydd y 

Nadolig yn dechrau o ddifrif pan 

welwn ni’r angylion a’r tri gŵr 

doeth yn hawlio’u lle yn nhu blaen 

y capel. A phob blwyddyn, does 

dim pall ar y rhyfeddu at 

ddyfeisgarwch athrawon yr Ysgol 

Sul yn cael y fath drefn - a’r fath 

sglein - ar y perfformiadau.  

Y criw hŷn oedd yn denu’r 

edmygedd y Sul canlynol, gyda 

chyflwyniadau cerddorol, lleisiol a  

llenyddol, a’r cyfan yn gymen a 

chaboledig. Braf oedd cael sgwrs  
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Dyna beth ddigwyddodd yn HAITI 

ym mis Ionawr, 2010, gan frawychu 

pobl ledled y byd, gymaint oedd y 

difrod, a'r lluniau ar ein setiau 

teledu yn ein syfrdanu a'n cymell i 

wneud beth allen ni i helpu.Mae 

pedair blynedd ers hynny, a llawer 

o erchyllterau mewn gwledydd 

eraill yn cael blaenoriaeth ar y 

newyddion. Does ryfedd bod Haiti 

wedi mynd yn angof. Diolch byth, 

mae Cymorth Cristnogol wedi 

parhau i weithio gyda phartneriaid 

yn y wlad er mwyn helpu i leddfu 

trallod a sicrhau dyfodol i Haiti. 

Cymorth Cristnogol yw un o'r ychydig fudiadau rhyngwladol sy'n gyson ei 

gefnogaeth i'r wlad drallodus hon, ac mae cymorth parhaus, cadarn, mor 

bwysig, gan nad trychinebau naturiol fel daeargrynfeydd a chorwyntoedd 

yw'r unig fygythiadau i fywyd normal yn 

Haiti. Mae gan Haiti hanes o ferw gwleidyddol 

oherwydd dylanwadau mewnol ac allanol. 

Mae hi'n rhannu Ynys Hispaniola gyda 

Gweriniaeth Dominica, ac mae'r berthynas yn 

un gymhleth oherwydd y duedd i bobl Haiti fudo yno i chwilio am well 

byd, ond dioddef hiliaeth yw eu hanes yn gyson. Mae rhaniadau dwfn yn 

Haiti ei hun, a llygredd yn gyffredin o fewn y llywodraeth. 

Bob pedair blynedd, bydd Undeb yr 

Annibynwyr Cymraeg yn lansio 

apêl, ac eleni, cefnogi ymdrechion 

Cymorth Cristnogol yn Haiti yw 

ffocws yr apêl honno. 

Mae gennym tan fis Mehefin i roi 

ein hysgwydd dan y baich, i helpu  

pobl sy  ddim  yn cael yr hyn maen 

nhw ei angen, heb sôn am yr hyn 

maen nhw ei eisiau. 

Allwch chi helpu? Cyfrannu £10? 

Trefnu Bore Coffi yn eich cartref? 

Trefnu pyramid cinio yn eich 

ardal? Unrhyw syniad arall? 

CHI BIAU’R DEWIS, ond, da chi, 

peidiwch â gwneud dim, pan 

allwch chi wneud gwahaniaeth. 

 Mae anghenion Haiti yn barhaus. 

 Mae'n agored i ddaeargrynfeydd a chorwyntoedd 

 Mae 77% o'r bobl o dan ffin tlodi 

 Mae 320,000 o bobl yn dal mewn gwersylloedd ers 2010 

Mae gan Cymorth Cristnogol 

swyddfa yn y brifddinas, Port -au -

Prince er 1997, yn cefnogi dwsin o 

bartneriaid i ymdrin â newid 

hinsawdd, gwella hawliau dynol, 

treth a chyllidebau, a dileu llygredd. 

Mae'r asiantaethau hyn yn helpu 

gyda ffermio, plannu coed ffrwythau 

a chadw gwenyn ac yn hyrwyddo 

cyd-weithio a hyfforddi arweinwyr 

drwy eglwysi, cymunedau a 

sefydliadau. 

ELENID 

Mae un o'n haelodau ni, Elenid Jones, yn greiddiol i'r apêl hon. Hi yw 

cynrychiolydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn y De. Mae hi wedi 

gweld drosti ei hun pa mor enbydus yw amgylchiadau pobl Haiti, ac os nad 

ydych chi'n gweld Elenid yn ein plith mor aml yn ddiweddar, y rheswm am 

hynny yw ei bod hi'n brysur yn teithio o gwmpas eglwysi'r enwad yn 

rhannu ei phrofiadau ar ymweliad â'r wlad, fel y mae hi eisoes wedi ei 

wneud gyda ni. Gobeithio'n wir, y bydd ei holl ymdrechion yn helpu i 

chwyddo coffrau'r Apêl, gan ddechrau gyda ni! 

Am ragor o wybodaeth, a gwylio DVD, ewch i www.annibynwyr.org 

Mae Cymorth Cristnogol yn chwilio 

am atebion parhaol, ac mae'n helpu 

pobl Haiti i godi ar eu traed ac i ofalu 

amdanyn nhw eu hunain yn y dyfodol. 

Mae pob £1 yn gwneud gwahaniaeth 

gwirioneddol, ac maen nhw’n haeddu 

ein cefnogaeth. 

Gwnaed elw o dros £1,000 tuag at Apêl 

Haiti drwy werthiant nwyddau 

Masnach Deg yn y cyfnod yn arwain  at 

y Nadolig. Mae elw’r cyfarfod Noswyl 

Nadolig, y Swper Cynhaeaf a’r ocsiwn 

yn yr oedfa deuluol yn yr hydref eisoes 

yn y coffrau.  Ymlaen â ni! 

http://www.annibynwyr.org
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Y CYNHAEAF MEWN TRI CHAM … 

CAM UN : Y PARATOI 

CAM DAU  : Y CYFLWYNO 

CAM TRI : Y SWPERA A’R MWYNHAU 

HAMPERI NADOLIG 

Diolch i bawb a gyfrannodd 
mor hael at yr hamperi 
Nadolig unwaith eto. 
Llwyddwyd i baratoi ugain 
hamper i gyd, ar gyfer pobl 
ifanc yn ardal Rhondda 
Cynon Taf. Diolch i Ann 
Dixey am y trefnu.  

CLWB Y BABIS 

Bob bore Llun  

09:30 -11:30 

CROESO I AELODAU 
NEWYDD 

Rhagor o fanylion gan  

Lowri Roberts 

Y GOFALWYR ARDAL 

Os gwyddoch am rywun mewn 

profedigaeth neu’n anhwylus yn 

eich pentref chi, cofiwch roi 

gwybod i un o’r  gofalwyr ardal 

perthnasol, fel ein bod yn medru 

rhannu’r wybodaeth a’r  consýrn 

gyda’n gilydd. Medrwch hefyd 

drefnu fod gwybodaeth am unrhyw 

newydd da sy’n werth ei rannu yn 

cyrraedd y daflen wythnosol drwy e

-bostio emlyn.davies@which.net. 

Dyma enwau’r gofalwyr ardal: 

Creigiau / Groesfaen:  

Geraint Davies, Jen Macdonald,  

Nia Williams, Keith Rowlands 

Efail Isaf:  

Shelagh Griffiths, Ann Rees, 

Loreen Williams 

Llantrisant:  

Rhiannon Price, Glenys Roberts; 

Pentre’r Eglwys:  

Rhiannon Humphreys 

 Meisgyn:  
Ceri Anwen James 

Pentyrch:  

Marian Wynne 

Ton-teg:  
Elaine James, Audrey Lewis;  

Radur, Gwaelod-y-garth :  

Ros Evans  

PWY YW PWY? 

Dyma ‘r rhai sydd yn aelodau o 
Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar hyn o 
bryd:  

Sara Davies, Emlyn Davies, 
Haulwen Hughes, Celt Hughes, 
Manon Humphreys (Ysg.),  
Jane Eryl Jones,  
Wyn Jones (Cadeirydd), 
Heulyn Rees, Caroline Rees, 
Glenys M. Roberts, Gwenfil 
Thomas, Mike West, Margaret 
White. 
Mae’r canlynol yn aelodau wedi 
eu cyfethol: 
Allan James (Ysg. Gohebol) 
D.Eirian Rees, Keith Rowlands. 
Os hoffech weld unrhyw bwnc 
yn cael sylw, cysylltwch ag un 
o’r cyfarwyddwyr.  
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AR DRYWYDD WALDO 
Ddydd Sul, Tachwedd 10fed, 2013, a hithau’n Sul y Cofio, trefnwyd taith 

undydd i fro Waldo i ymweld â rhai o’r lleoliadau pwysig yn hanes y 

bardd a’r heddychwr, Waldo Williams.  Cewch yr hanes yn llawn ar y  

wefan - gyda  rhagor o luniau:  www.tabernacl.org 

Ydych chi’n cofio llenwi holiadur 

am fywyd y capel rai misoedd yn 

ôl?  Yn ystod haf 2013, cynhaliwyd 

arolwg ymhlith y rhai sy’n 

mynychu’r capel, sef syniad a 

gododd  mewn dau gyfarfod agored 

o aelodau’r eglwys, ac o blith y rhai 

oedd yn bresennol yn y cyfarfodydd 

hynny y cododd y cwestiynau i’w 

gofyn. Felly, aed ati i holi pobl am 

eu harferion o ddod i’r oedfaon, eu 

hagweddau a’u barn ynglŷn â 

threfn, gweithgareddau a dyfodol y 

capel.  

Dychwelwyd 61 holiadur i gyd, sy’n 

rhif digon parchus o ran yr ymateb 

arferol i holiaduron. Barnwyd bod  

yr atebion, o ran ystod oedran a 

dosbarthiad rhyw, yn ddigon 

cynrychioliadol o broffil 

nodweddiadol aelodau Capel y 

Tabernacl i fod o werth. Wedi 

crynhoi’r atebion, gofynnwyd i 

Osian Llwyd Jones (Ton-teg gynt) 

ein helpu i ddadansoddi’r 

canlyniadau er mwyn cyflwyno 

Adroddiad i Fwrdd y 

Cyfarwyddwyr.  

Mae Osian yn arbenigwr ar lefel 

broffesiynol yn y maes hwn, a mawr 

yw ein diolch iddo am roi mor hael 

o’i amser i ni. Bydd yr Adroddiad 

yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf 

y Cyfarwyddwyr. 

Dyma felly ychydig bytiau o’r hyn a 

ddywed yr arolwg wrthym.  

PROFFIL 

Mae mwyafrif clir y rhai a lanwodd 

yr holiadur yn fenywod (76%), ac 

mae bron i hanner y rhai a 

gwblhaodd yr holiadur dros 60 oed 

(48%). Doedd dim ateb gan unrhyw 

unigolyn o dan 30 oed. 

O ran yr arfer o ddod i’r capel, 

mae’n amlwg bod gennym 

gynulleidfa ffyddlon, gyda 62% yn 

dweud eu bod yn dod yn rheolaidd,  

fel y dengys Ffigur 1. 

Wrth edrych ar hyn fesul ystod 

oedran, gwelwn yn glir fod pa mor 

aml y mae rhywun yn dod i’r oedfa  

yn gysylltiedig ag oedran. Er 

enghraifft, dywedodd 81% o’r rhai 

sydd dros 60 oed eu bod yn dod yn 

rheolaidd, o gymharu â 42% o’r 

rhai dan 60. Mae’r canran hwn ar 

ei leiaf wrth edrych ar y grŵp 

ieuengaf (30-40) ar ei ben ei hun, 

gyda dim ond 30% yn datgan eu 

bod yn dod yn rheolaidd.  Dyma’r 

grŵp sy’n ei chael anoddaf i ddod 

mor aml ag yr hoffen nhw  

oherwydd galwadau eraill, megis 

Ffigur 1 

bersonol, a’r grŵp arall yn dod i’r 

capel er mwyn eu plant yn unig.  

YMESTYN I’R GYMUNED 

Roedd yna deimlad y dylid 

marchnata’r Ganolfan yn well er 

mwyn ymestyn i’r gymuned, ac y 

dylid denu rhagor o blant o 

deuluoedd di-Gymraeg i’r Ysgol 

Sul. Ond ar yr un pryd roedd y 

teimlad yn amlwg y dylid 

amddiffyn yr oedfaon fel rhai 

Cymraeg yn unig.   

 

(Parhâd gyferbyn) 

BARN Y BOBOLBARN Y BOBOLBARN Y BOBOL   

         ADRODDIAD ARBENNIG AR AROLWG  Y  TABERNACLADRODDIAD ARBENNIG AR AROLWG  Y  TABERNACLADRODDIAD ARBENNIG AR AROLWG  Y  TABERNACL   

Y SGRIN 

Mae’r  ymateb i’r sgrin a’r 

taflunydd yn bositif iawn, gyda 

dros 96% o’r rhai a atebodd yn 

fodlon â’r system. Ymysg y 

sylwadau positif ’roedd y farn eu 

bod yn hwyluso llif yr oedfa a’i 

bod yn llawer gwell cael emynau 

ar y sgrin gan bod hynny’n gwella 

safon y canu. Er bod bron i bob un 

o’r atebwyr yn fodlon cafwyd 

ychydig o awgrymiadau. Teimlai 

rhai efallai nad oes angen taflen  

yn ogystal â sgrin.  

gwaith a dyletswyddau teuluol. 

Yn anffodus, dim ond 13 o rieni 

plant o dan 12 oed a ymatebodd. 

Nid yw’r nifer hwn yn ddigon i 

fedru gwneud casgliadau pendant, 

ond fe allwn ddweud eu bod yn 

ymrannu i ddau grŵp, sef y rhai 

sydd yn gweld y capel yn  

rhywbeth pwysig iddyn nhw’n  
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YMATEB GWYCH I  
GRONFA LESOTHO 

Casglwyd dros £1,000 tuag at gronfa 

Lesotho yn ystod 2013, sy’n 

rhyfeddol o ystyried yr holl alwadau 

am gefnogaeth ariannol y dyddiau 

hyn. Dyma’r casgliad sy’n cael ei 

wneud yn y powlenni lliwgar ar 

ddiwedd pob Oedfa Gymun. A 

chofiwch fod hyn ar wahân i’r brif 

gronfa elusen yn yr amlenni brown, 

ac yn ychwanegol at gasgliad 

Cymorth Cristnogol a’r arian a ddaw 

drwy’r Ymgyrch Masnach Deg.  

 

Dywedodd Nia Williams, sy’n 

cydlynu Cronfa Lesotho, “Gall 

aelodau’r Tabernacl deimlo’n falch 

iawn. Bydd yr arian yn mynd i 

alluogi teuluoedd - digon tlawd eu 

hunain - i agor eu cartrefi i hyd at 65 

o blant oed cynradd bob prynhawn, 

o ddydd Llun i ddydd Gwener, i gael 

pryd o fwyd.”  

 

Bu Nia draw ym mhentref Mohale's 

Hoek yn Lesotho ddwywaith yn 

gweld y prosiect ar waith drosti’i 

hun, y tro cyntaf gyda Jen 

Macdonald ac Elenid Jones, ac yna 

yng nghwmni Enfys Dixey a 

Carwyn Hedd. “Bu gwelliant mawr 

yn y ddarpariaeth,” meddai, “gyda 

mwy a mwy o gartrefi yn ymuno yn 

y prosiect yn gyson.” 

Fore Sul Rhagfyr 1af, a hithau’n 

Sul Cymun, cawsom ein hatgoffa 

mai dyma bregeth olaf Eirian fel 

gweinidog y Tabernacl. Er ein bod i 

gyd yn gwybod fod hynny ar ddod, 

ac er fod Eirian ei hun wedi ein 

paratoi ers blynyddoedd am hyn, 

roedd wynebu realiti’r sefyllfa yn 

brofiad chwithig iawn. Fel y 

dywedwyd ar derfyn yr oedfa wrth 

ddiolch iddo, rydym yn ffodus tu 

hwnt fod pregethu Eirian mor 

rymus ag erioed, a’i gyfraniad i 

fywyd yr eglwys yn dal yn 

ddisglair.   

Bydd cyfle i gydnabod ei wasanaeth 

hir yn fwy teilwng ar ôl ei driniaeth, 

ond yn y cyfamser y cyfan fedrwn 

ni ei wneud yw dymuno’n dda iddo 

wrth iddo baratoi am ei driniaeth. 

PREGETH OLAF 

EIRIAN 

Y WEFAN 
 

Holwyd y sampl ynglŷn â’u 

hymwybyddiaeth a’u defnydd o               

ddwy wefan y capel, 

www.tabernacl.org a Lle Pawb ar 

safle Golwg 360.  Gwelwyd bod 

llawer mwy o ymwybyddiaeth o 

wefan y capel nag sydd ynglŷn â 

gwefan Lle Pawb, gyda 77% yn 

datgan eu bod wedi ymweld â 

gwefan y capel o leiaf unwaith, o 

gymharu a dim ond 35% ar gyfer 

Lle Pawb.  O ganlyniad i agwedd 

y sampl at y gwefannau, byddwn 

yn lleihau ein cyfraniadau i Lle 

Pawb o hyn ymlaen, ond rydym 

yn apelio am ragor o 

wirfoddolwyr i helpu gyda 

chynnal gwefan y capel.  

FACEBOOK 
Wrth edrych ar ymateb y rhai a 

holwyd yn ei gyfanrwydd, gwelwn 

mai dim ond canran gweddol fach 

(28%) sydd yn datgan yn glir y 

bydden nhw’n hoff o weld 

presenoldeb ar Facebook. Er bod 

hyn yn edrych fel cefnogaeth 

gweddol wan, gwelwn mai canran 

lai (23%) sydd yn dweud yn glir na 

fydden nhw’n hoffi gweld y capel yn 

cysylltu trwy Facebook. Mae’r rhan 

fwyaf felly yn teimlo ei fod yn 

amherthnasol. Ond y gwir yw mai 

mater o oedran yw hyn oherwydd 

gwelwn fod y gefnogaeth ymysg y 

rhai dan 60 oed yn cynyddu o 28% i 

47%, ac o edrych ar y rhai dan 50 

oed, gwelwn gynnydd pellach o 61% 

yn cefnogi’r defnydd o Facebook. 

PREGETHWYR GWADD 

Pan holwyd y sampl ynglŷn â’u barn 

am gael rhagor o bregethwyr o’r tu 

allan i lenwi Suliau yn y Tabernacl, 

gwelwn fod y rhan fwyaf o bobl yn 

gefnogol (54%) neu heb farn (38%), 

fel y dangosir yn Ffigwr 2.  Ond er 

bod 54% am weld rhagor o 

bregethwyr dieithr yn dod atom, 

roedd yna hefyd ddealltwriaeth fod 

Cymru’n wynebu prinder affwysol o 

bregethwyr, a’n bod ni’n ffodus 

iawn yn Efail Isaf fod gennym bobl 

sy’n fodlon llenwi’r pulpud o Sul i 

Sul.  

COFION CYNNES 
Rydym yn anfon ein cofion cynnes at 

bawb sy’n methu dod i’r oedfaon mor 

aml ag yr hoffen nhw oherwydd 

afiechyd. Rydym yn medddwl 

amdanoch, ac yn eich cynnwys yn 

ein gweddïau.  

Ffigur 2  

 

 

 

 

 

 

CRYNHOI 

 

A siarad yn gyffredinol, mae’r nifer 

isel o sylwadau gan rieni’r Ysgol 

Sul yn golygu bod y rhesymau pam 

y mae  cynifer o rieni yn dewis 

hebrwng eu plant i’r Ganolfan yn 

dal yn aneglur, ac yn gofyn am 

ddadansoddiad pellach a mwy 

penodol os ydym yn dymuno 

hynny. 

O’r sampl a holwyd, roedd tuedd 

sylweddol tuag at bobl oedrannus a 

menywod. Mae hyn, o bosib, yn  

YR AROLWG 

Parhâd o’r dudalen flaenorol 

gasgliad ynddo’i hun.  Ond wedi 

dweud hynny, gwyddom fod 

gennym yn Efail isaf  fwrlwm o 

deuluoedd ifanc sy’n cyfoethogi ein 

hoedfaon a bywyd yr eglwys yn 

gyffredinol - a hir y parhaed felly. 
 

Braslun arwynebol ac annigonol iawn o 

gasgliadau’r arolwg (ac o 

ddadansoddiad meistrolgar Osian) sydd 

yn yr erthygl hon, ac os hoffai unrhyw 

aelod weld yr Adroddiad llawn,  

gofynnwch am gopi gan 

emlyn.davies@which.net 

http://www.tabernacl.org
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CADEIRYDD Y BWRDD 

Bydd yn destun llawenydd mawr i 

lawer o aelodau’r Tabernacl i 

ddeall mai un o gefnogwyr y 

Sgarlets yw cadeirydd  newydd  

Bwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae 

Wyn Jones yn Bennaeth Drama a 

Chyfryngau yn Ysgol Gyfun 

Glantaf,  ac mae’r teulu’n byw ym 

Mhentre’r Eglwys. 

  

Ar Fferm y Rhos, ger pentref 

Trimsaran, y magwyd Wyn. 

Mynychodd Ysgol Gynradd Dewi 

Sant ac yna Ysgol Gyfun y Strade. 

Roedd yn aelod yng nghapel 

Libanus, Pwll, nes dod atom  ni  

yma yn y Tabernacl  tua pedair 

blynedd yn ȏl.  Aeth i  Brifysgol 

Aberystwyth i astudio Drama a  

Chymraeg,  gyda phob bwriad o 

ddod yn gyfarwyddwr enwog! 

Ond yn ystod ei gwrs MA 

cymrodd swydd mamolaeth am rai 

misoedd yn Ysgol Gyfun 

Ystalyfera, a dyna’r trobwynt! Fe 

drawsnewidodd hyn ei ddewis o 

yrfa gan ei fod wrth ei fodd yng 

nghanol bwrlwm bywyd ysgol, ac 

felly mae pethau wedi bod ers 

deunaw mlynedd.  

  

Brodor o Aberystwyth yw Mari, a 

throi at ddysgu wnaeth hithau 

hefyd, gan dderbyn swydd yn yr   

Adran Ffrangeg  yn Ysgol  

Plasmawr, lle y bu iddyn nhw 

gyfarfod. Mae'r pedwar ohonyn 

nhw’n frwd eu cefnogaeth i glwb y 

Sgarlets, er bod Llew, sy’n bump 

oed, yn dangos diddordeb yn y bȇl 

gron yn ogystal. Mae Efa ddwy 

flynedd yn hŷn, ac wrth ei bodd yn 

dawnsio ballet, gwneud gymnasteg 

a chanu'r piano.   

  

Ar wahan i’w ddileit yn gwylio 

ffilmiau, mae Wyn yn gwirioni ar 

bob math o chwaraeon, yn enwedig 

rasio ceffylau a  golff. Bydd  ef a 

Mari yn rhedeg yn ras 10k 

Caerdydd ym mis Medi. Dïau y 

bydd angen yr holl ymarfer er 

mwyn bod yn ffit i gadw trefn ar 

weddill y  cyfarwyddwyr ar y 

Bwrdd -  dim ond  gobeithio na 

chaiff achos i ddangos y cerdyn 

coch i unrhyw un! 

Y WLEDD RHYDDID 

Cafwyd Oedfa Deuluol wahanol 

iawn i’r arfer fore Sul, 17eg o 

Dachwedd. Dan arweiniad 

meistrolgar Gwerfyl Morse, bu’n 

wasanaeth cofiadwy o ran cynnwys, 

naws ac awyrgylch. A hithau’n 

gyfnod Gwledd Rhyddid 

Cristnogion yn Erbyn Poenydio, 

penderfynwyd gwahodd y 

gynulleidfa, yn blant ac oedolion, i 

gofio am garcharorion sydd wedi eu 

mabwysiadau gan y mudiad: Shaker 

Aamer, Nguyen Van Dai a William 

Shaiboub,  yn ogystal â’r All 

Pakistan Minority Alliance – a 

pharatoi negeseuon  o gysur i’w 

cyflwyno iddynt. Wedi stori yn 

pwysleisio’r modd y gall   

gweithredoedd bychain fod yn 

ddylanwadol, canwyd yr emyn “Pan 

oeddwn i mewn carchar tywyll du” 

a chyflwynwyd cyfres o gerddi gan 

y plant. Yna gwahoddwyd y 

gynulleidfa i ysgrifennu cyfarchion 

at y carcharorion, tra bod y plant yn 

paratoi cardiau. 

 Cyneuwyd cannwyll fel sumbol o 

obaith a gorffennwyd gyda gweddi 

ac emyn a gwahoddiad i lofnodi 

dwy ddeiseb - un  at yr 

Ysgrifennydd Tramor ar ran Shaker 

Aamer - y carcharor Prydeinig olaf 

ym Mae Guantanamo - ac un arall at 

Lysgenhadaeth yr Aifft yn Llundain 

ar ran William Shaiboub. O fewn 

ychydig wythnosau derbyniwyd 

llythyr o gydnabyddiaeth gan y 

Swyddfa Dramor yn diolch am 

ddwyn y mater i’w sylw ac yn 

nodi’r hyn yr oedd Llywodraeth 

Prydain yn ei wneud i sicrhau 

rhyddhau  Shaker Aamer drwy eu 

cysylltiadau â’r awdurdodau yn yr 

Unol Daleithiau. Fel mae’n 

digwydd ymddangosodd erthygl ym 

mhapur Sul yr  Observer tua’r un 

adeg  yn datgan bod yr 

Ysgrifennydd Tramor wedi 

ysgrifennu at Shaker yn addo ei fod 

yn gwneud pob dim y gallai i’w 

ryddhau. 

Gobeithio bod y negeseuon wedi 

bod o ychydig gysur i’r 

carcharorion. Mae’n siŵr i’r 

gwasanaeth greu argraff ar y plant a 

gobeithir cynnal gwasanaeth 

cyffelyb yn yr hydref eto eleni. 

CYFRANWYR  

Y RHIFYN HWN 
Llawer o ddiolch i’r canlynol am  

ymateb i’r alwad i gyfrannu i’r 
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Lluniau: Lowri Roberts, Catrin 

Rees, Carwyn Lloyd-Jones, Helen 

Middleton 

Gohebwyr: Elenid Jones, Ann 

Rees, Rowland Wynne, Nia 

Williams, Ann Davies ac Emlyn 

Davies. 


