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ANRHEGU ANN
Daeth cyfnod o naw mlynedd yn ein hanes i ben ddiwedd y llynedd wrth i
Ann Dixey ymddeol o’i gwaith rhan-amser fel Rheolwraig Safle’r capel.
Pan benodwyd hi i’r swydd am y tro cyntaf roedd yr hen festri’n dal heb
gael ei hadnewyddu, a’r cynlluniau ar gyfer y capel yn annelwig iawn
rhywle ar y gorwel pell.

Rhifyn 7, Ionawr 2017

DIFFIBRILIWR I’R
PENTREF
Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y
Tabernacl, mewn cydweithrediad â
Bwrdd Rheoli Neuadd y Pentref,
wedi cytuno i gynnal ymgyrch yn
2017 i godi arian er mwyn darparu
diffibrilwr ar gyfer y pentref. Eisoes
derbyniwyd cefnogaeth i’r ymgyrch
gan gorau a phartïon canu sy’n
manteisio’n wythnosol ar adnoddau
Efail Isaf i ymarfer. Byddwn yn
cyhoeddi rhagor o fanylion am yr
ymgyrch yn ystod y flwyddyn.

RHEOLWR SAFLE
NEWYDD

Ann Dixey yn derbyn anrheg o law Wendy Reynolds

Nid gwaith hawdd oedd cadw trefn
ar bethau yn ystod y cyfnodau anodd
hynny, ond llwyddodd Ann i
gydlynu’r cyfan er mwyn sicrhau bod
yr adeiladu’n amharu cyn lleied â
phosib ar ein trefniadau fel eglwys.
Bu’n gefn mawr i’r timau oedd yn
cydweithio gyda’r adeiladwyr ar
ddau gyfnod gwahanol, a gellid
dibynnu arni bob amser i wneud yn
siŵr ein bod yn medru cynnal ein
hoedfaon mewn amgylchfyd diogel a
thaclus.
Fore Sul Ionawr yr wythfed, cafwyd
cyfle i gydnabod Ann yn ffurfiol am
ai chyfraniad clodwiw. Wrth
gyflwyno anrheg iddi ar ran yr
eglwys, pwysleisiodd Wendy
Reynolds, Cadeirydd y Bwrdd, fod
Ann wedi cyflawni’r holl orchwylion
gyda balchder ac effeithiolrwydd.
Roedd pawb a ddaeth i gysylltiad â hi
yn ystod y cyfnod hwn yn tystio i’r

ffaith iddi fynd allan o’i ffordd i
wneud yr hyn a fedrai er budd
aelodau’r eglwys a’r defnyddwyr
allanol.
Diolchwn yn ddiffuant i Ann am fod
mor barod ei chymwynas, ac am
gyflawni holl ddyletswyddau’r
swydd hon mor gydwybodol dros
gyfnod o naw mlynedd. Dymunwn
yn dda iddi ar ddechrau ei
hymddeoliad cwbl haeddiannol.
PWY YW HWN?

Fedrwch chi ddyfalu pwy sy’n
cuddio y tu ôl i’r sbectol haul?
Trowch i dudalen 5 i weld y
portread llawn.
Lluniau plant yr Ysgol Sul ar
dudalennau 3, 6 a 7

Ioan Rees

Yn blygeiniol ar fore Dydd Calan,
tra roedd y mwyafrif ohonom yn
mwynhau orig ychwanegol yn ein
gwelyau, roedd un o’n haelodau ar ei
ffordd i’r Tabernacl i ddatgloi
drysau’r Capel a’r Ganolfan yn
barod ar gyfer gwasanaethau cyntaf
2017.
Efallai nad dyma oedd yr amser na’r
diwrnod delfrydol i unrhyw un
gychwyn ar swydd newydd, ond
dyma oedd dyletswydd ffurfiol
gyntaf Ioan Rees fel ein Rheolwr
Safle newydd, yn dilyn ei apwyntiad
ganol mis Rhagfyr.
Dymunwn y gorau iddo yn y swydd
fel olynydd i Ann Dixey.
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BLE RY’N NI ARNI
YN 2017?
Credaf yn gryf erbyn hyn y dylai
pob aelod mewn capel edrych ar o
leiaf chwe rhifyn o’r rhaglen “Hotel
Inspector”. Yn y rhaglenni yma mae
Alex Polizzi yn bwrw golwg ar
westai sydd wedi dirywio ac yn
methu. Gan amla y mae’r
perchnogion yn hiraethu am well byd
ond yn amharod i weld newid i
gyrraedd hynny. O dan ddylanwad yr
“Inspector” mae’r perchnogion yn
cael eu herio. Yn gyntaf, i weld eu
heiddo trwy lygaid darpar
gwsmeriaid ac i sylweddoli taw barn
y cwsmer sy’n bwysig nid eu
chwaeth mympwyol a methiannus
nhw’u hunain. Yn ail, cânt eu tywys
i edrych ar eu hadnoddau ac yn olaf,
y drefn gyda’r staff, y fwydlen,
cyflwr y gwelyau a’r ddesg croeso.
Yn ôl at fyd eglwys a chapel. Y mae
amgylchiadau’n hoes yn diffygio
oblegid prinder o ffrwythau’r
efengyl. Mae’r meysydd yn barod
am gynhaeaf sy’n cynnwys gobaith
ac addewid am fywyd gwell. Ble
mae’r gwendid? Duw? Y
gweithwyr? Y byd mawr tu allan i’r
eglwys? Gall neb ddadlau nad oes
galw mawr am weld y teulu
Cristnogol yn bwrw ati i gyflawni’n
greadigol yn enw Iesu Grist. Onid
yw dechrau blwyddyn newydd yn
galw am adolygiad sylfaenol a
radical?
Beth chi’n credu ddywedai Alex
Polizzi am y Tabernacl yn Efail Isaf?

Am adolygiadau deifiol o eglwysi
eraill, gweler Mystery Worshipper
yn www.shipoffools.com Gwerth
eu darllen.
- Eirian Rees

GŴYL CODA

Os ewch chi i wefan
www.coda.cymru fe welwch ddalen
sydd bron yn wag, ond sydd ar hyn o
bryd yn dweud y geiriau canlynol:
‘Mae cynlluniau ar droed yng
Nghymru i greu gŵyl yn 2018 fydd
yn ysbrydoli ein heglwysi, ein
cymunedau a thu hwnt.’

braf yn y Gymru wledig yn ystod haf
2018) ond y bwriad yw creu bwrlwm
am flwyddyn cyn yr ŵyl, i ysbrydoli
gweithredu celfyddydol a dyngarol
gan bobl o fewn a thu hwnt i’n
heglwysi.

O ran iaith, mae Karen a Rhoda wedi
bod yn eglur o’r cychwyn mai eu
bwriad yw creu gŵyl sy’n
Pryd glywsoch chi ddiwethaf am
adlewyrchu amrywiaeth Cymru, a’r
unrhywbeth fyddai’n ysbrydoli ein
gobaith yw y gall yr ŵyl gynnig
heglwysi a’n cymunedau? Mor aml,
fforwm (ac o bosib cartref) i
y dewis yw’r naill neu’r llall. Gan
ymgyrchwyr, perfformwyr, artistiaid
amlaf, y naill na’r llall.
a breuddwydwyr yn y Gymraeg a’r
Breuddwyd dwy wraig ifanc, Karen Saesneg.
Chalk a Rhoda Dwyer yw Coda. Eu
Fel un sydd wedi bod yn dilyn hynt a
delfryd yw creu gŵyl, neu dair gŵyl
helynt CODA ers deunaw mis,
(2018, 2020 a 2022) i greu profiad
rwy’n llawn optimistiaeth am y math
amrywiol, cynhwysol, croawsawgar
o beth efallai y gwelwn yn cael ei
a hael – yn dathlu bywyd yn ei ystyr
greu. Mi fydd yn global o Gymreig,
llawnaf o berspectif y traddodiad
yn tynnu nifer o draddodiadau at ei
Cristnogol.
gilydd ac yn hyrwyddo dathlu a
Mae trefniadau ar y gweill am
gweithredu er lles ein cymunedau
benwythnos preswyl yn y gogledd o a’n planed. Cadwch eich llygaid ar
Fawrth 31ain i Ebrill yr 2il eleni i
agor am fanylion pellach. Fe ddaw
gasglu pobl at ei gilydd i lunio’r
llawer yn fwy eglur dros yr
freuddwyd. Nid yn unig y bydd
wythnosau nesaf.
gŵyl (a’r un gyntaf mewn llecyn
- Geraint Rees

PENCAMPWYR Y TRAMPOLÎN
Beth mae’r rhain yn ei wneud?
a)

Ymarfer ar gyfer y gemau Olympaidd nesaf.

b)

Gobeithio dilyn Tim Peake i’r gofod.

c)

Cael hwyl haeddiannol iawn ar ôl cyfoethogi
sawl oedfa yn y Tabernacl yn ystod y
flwyddyn.

Cewch yr ateb ar dudalen 7
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GWEITHGAREDD Y NADOLIG
Mae’r Nadolig wedi bod yn gyfnod
prysur i griw yr Ysgol Sul. Bu’r
aelodau ieuengaf yn paratoi yn
drylwyr tuag at eu gwasanaeth nhw
gyda Bethan a’r criw. A chriw y
Twmiaid yn yr un modd gyda
chymorth Catrin a Heulyn.
Diolch yn fawr i’r arweinwyr, nid yn
unig am lunio’r gwasanaethau, ond
am hyfforddi’r plant a’r bobl ifanc.
Roedd ôl sglein ar y perfformiadau a
phawb yn ymddangos wedi
mwynhau’r profiad.

Diolch hefyd i bawb
gefnogodd ein hapêl
Nadolig eleni sef Cymorth i
Ferched Rhondda Cynon
Taf. Cafwyd ymateb
cadarnhaol ac adborth
hyfryd gan y trefnwyr.
Diolch ar ran y capel i Beth
am drefnu a chydlynu’r holl
weithgaredd. Mae’n bwysig
cofio bod ’na bobl yn ein
cymunedau ni sy’n dioddef
dros y Nadolig a bod angen
ein help ni arnynt gymaint ag erioed.

Yn dilyn gwasanaeth y Twmiaid
trefnwyd parti yr Ysgol Sul i goroni’r
flwyddyn. Cafwyd sbort a sbri,
gyda’r cŵn poeth wedi diflannu
mewn dim o dro a fawr ddim
cacennau ar ôl i’r rhieni!! Daeth elfen
gystadleuol rhai o’r plant i’r amlwg
wrth chwarae gemau traddodiadol
cyn i Siôn Corn ei hun ymweld â ni a
rhannu ambell i anrheg. Mae’n rhaid
bod y canu wedi plesio!
Mae plant yr ysgol Sul yn cael llawer
o gyfleon i gymryd rhan mewn
gwasanaethau yn ystod y flwyddyn –
boed hynny fel criw yr Ysgol Sul,
mewn gwasanaethau arbennig neu yn
y gwasanaethau teuluol ac ardal. Os
oes gan rywun ddawn arbennig nad
y’n ni’n ymwybodol ohoni ac yn
dymuno cymryd rhan yn un o’r
gwasanaethau, cofiwch roi gwybod i
un o arweinwyr yr Ysgol Sul.
Byddai’n braf rhoi llwyfan i’w
doniau.

RHAGOR O LUNIAU AR DUDALENNAU 6 a 7
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HEL LLUS YN Y GLAW
CYFARFOD
CYLCH
CADWGAN
Y TABERNACL
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Mae ef , fel ei wraig Gwennan, yn
aelod o dîm y Ffoaduriaid, un o
dimau ymryson y Talwrn, a ddaeth
yn fuddugol yn ffeinal y
gystadleuaeth yn Eisteddfod
Genedlaethol y Fenni 2016.

Nid syndod taw ei gyfrol gafodd brif
sylw Gruffudd ar y noson. Eglurodd
ei bod yn adlewyrchu ei brofiadau
Gruffudd Owen oedd y siaradwr yng wrth symud o Lŷn, ei fro enedigol, i
nghyfarfod Cylch Cadwgan y
astudio yn Aberystwyth ac yna i
Tabernacl ar nos Wener 25
weithio yng Nghaerdydd. Drwy
Tachwedd 2016.
ddarllen nifer o’r cerddi rhoddodd
Yn un o blith y beirdd ifanc talentog ddarlun byw o’r ‘daith’ honno gan
sydd wedi ymgartrefu yn y brifddinas nodi ei deimladau cymysg wrth
adael bro ei febyd i symud i fyw
yn ystod y blynyddoedd diwethaf
cyhoeddodd gyfrol o’i farddoniaeth gyda’i briod i’r brifddinas.
Hel Llus yn y Glaw yn ddiweddar . Cafwyd cymysgwch o’r difri a’r
digri, a hoeliodd sylw y gynulleidfa
gydol ei gyflwyniad. Yn ogystal
â darllen detholiad o gerddi o’i
gyfrol cyflwynodd gerddi eraill
o’i waith gan gynnwys
barddoniaeth a baratowyd
ganddo fel aelod o dîm y
Ffoaduriaid.
Noson lwyddiannus iawn a’r
gynulleidfa wedi mwynhau cael
y cyfle i gwrdd a chlywed
gwaith un sy’n amlwg yn
gwneud ei farc fel bardd.
Gruffudd Owen (Llun: BBC Cymru)

- Rowland Wynne

PWYLLGOR Y MEDDIANNAU
Ar y cyfan buom yn ymateb i ddatblygiadau adnewyddu adeilad y capel ac
yn ceisio gweld unrhyw wendidau yn y gwaith trwy wella systemau
gwresogi, diogelwch a iechyd a goleuadau diffygiol.
Buom yn rhoi côt o farnish ar waith pren y capel, a phaent ar waith metel y
Ganolfan, yn tacluso perthi a llwybrau y fynwent ac yn gosod stripiau
diogelwch ar y llwybr rhwng y capel a'r Ganolfan. Adnewyddwyd llwybrau'r
fynwent a chliriwyd holl sbwriel y sied.
Diolch i Ann, Ken, Colin, Huw, Ioan, Alun a Geraint am eu gwaith.
Yn ystod y flwyddyn newydd rhaid datrys tamprwydd y Ganolfan a chlirio
muriau a cherrig beddi'r fynwent. Os oes yna ddiddordeb mewn cyfrannu at
waith y capel mewn ffordd ymarferol croeso mawr i chi fel aelod o’r tîm neu
fel cefnogwr achlysurol.
- Mike West, Cadeirydd
Os hoffech chi gynorthwyo gyda’r gwaith o
ofalu am wefan y capel, mynnwch air gydag:
emlyn.davies@which.net
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GOFALWYR ARDAL
Mae gan y Tabernacl aelodau
brwdfrydig a gofalgar sy’n barod i
wrando ac estyn llaw ac mae ’na apêl
eleni am aelodau newydd. Rydym yn
cwrdd fel pwyllgor ryw ddwywaith y
flwyddyn ond mae’r dyletswyddau fel cynnig cysur, cwmnïaeth a
chynhaliaeth - yn digwydd drwy’r
flwyddyn, boed hynny drwy alwad
ffôn, sgwrs dros baned neu gerdyn i
rannu gofidiau neu lawenydd. Mae
gan bob ardal gynyrchiolwyr, ond
byddai’n braf medru croesawu
aelodau ieuengach i’r gorlan er
mwyn i ni ehangu ein gofal dros yr
eglwys gyfan. Rydym yn benodol yn
awyddus i weld aelodau o blith
rhieni’r ysgol Sul yn ymuno â ni.
Am sgwrs bellach mynnwch air
gyda’r cadeirydd, Geraint Wyn
Davies, neu’r ysgrifennydd, Lowri
Roberts. Gwyliwch y daflen
wythnosol i weld pryd y cynhelir y
cyfarfod nesaf.
Os y’ch chi’n gwybod am rywun
mewn profedigaeth neu sydd angen
clust i wrando, cofiwch roi gwybod i
un o’r gofalwyr perthnasol er mwyn
i ni allu rhannu beichiau a bod yn
gefn i’n gilydd. Dyma fanylion y
gofalwyr presennol:
Creigiau a Groesfaen
Geraint Davies, Jen MacDonald,
Nia Williams

Efail Isaf
Shelagh Griffiths, Loreen Williams
Crown Hill, Gwaun Meisgyn,
Beddau
Ann Rees
Llantrisant
Rhiannon Price, Glenys Roberts,
Lowri Roberts
Pentre’r Eglwys
Rhiannon Humphreys,
Eirian Rowlands, Carys Davies
Meisgyn
Jane Eryl Jones
Ton-teg
Elaine James, Audrey Lewis
Pentyrch
Marian Wynne
Radyr, Gwaelod y Garth
Ros Evans
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Y CRWT O BWLLYGLAW
Oeddech chi’n adnabod yr
wyneb sydd yn cuddio y tu ôl
i’r sbectol haul ar y dudalen
flaen? Dyma gyfle i ddod i’w
adnabod yn well wrth inni
gyflwyno portread o Gadeirydd
y Gweithgor Cyfiawnder
Cymdeithasol.

John Llewellyn Thomas

Dyma enw ac wyneb y mae pob
un ohonon ni'n hollol gyfarwydd â
nhw. Mae John wedi sefyll o'n
blaenau sawl tro, yn arwain oedfa,
yn gofyn am ymgeledd i bobl
mewn argyfwng, ac yn diolch i
ni am ein cyfraniadau, yn ei
ffordd gynnes, ddihafal, ei hun.
Yr hyn nad ydyn ni i gyd yn ei
sylweddoli, o bosib, yw rhan
mor fach o'i waith yn y capel
yw'r rhain. Rhwng yr
ymddangosiadau hyn mae
prysurdeb parhaus, wrth i John
arwain a chynnal y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol,
trefnu a gweithredu ein casgliad
Wythnos Cymorth Cristnogol
blynyddol, a chludo sacheidiau o
ddillad a llwythi o nwyddau ac
offer cegin ar gyfer eu dosbarthu i
deuluoedd anghenus. Ar ôl hyn i
gyd, mae'n fwy na pharod i drafod
gyda phobl sydd angen help
proffesiynol, ac i gynghori
gwirfoddolwyr sydd am eu helpu.
Rydyn ni fel eglwys yn elwa'n
fawr o arbenigedd John. Ar ôl
cyfnod yn Swyddog Prawf yn
Aberdâr, bu’n gweithio fel Prif
Swyddog Plant yng Nghlwyd,
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Plant
a Theuluoedd ym Morgannwg
Ganol a Chyfarwyddwr

Gwasanaethau Cymdeithasol,
plant ac oedolion, yn Nhorfaen,
cyn gweithio i Arolygiaeth Gofal a
Gwasanaethau Cymdeithasol y
Cynulliad ac Arolygiaeth
Gwasanaeth Prawf y Swyddfa
Gartref. Dyna'r arweiniad sydd
gan y Gweithgor Cyfiawnder
Cymdeithasol. Dyma'r glud sy'n
dal y cyfan gyda'i gilydd!
Yn un o blant Pwllyglaw,
Cwmafan, lle roedd 95% o'r
boblogaeth yn siarad Cymraeg yn
ystod ei blentyndod, does ryfedd
iddo gynnwys dyfodol yr iaith
Gymraeg a chymunedau Cymraeg
ymhlith ei brif ddiddordebau, ac
iddo ymroi mor ddygn i Fenter
Iaith Rhondda Cynon Taf a
Mentrau Iaith Cymru.

Portread: John Llew

(John Llew neu John Arth? )
Fe yw Cadeirydd Cymdeithas
Gymraeg Llantrisant a'r cylch,
gweithgaredd sy'n rhoi pleser
digymysg iddo.
Sonia'n gynnes iawn am ei
fagwraeth ym Mhwllyglaw, a
dylanwad ei deulu a'r gymuned
arno - ei fam gartre'n ei fagu ef a'i
ddau frawd bach, yr efeillaid iau,
ei dad yn gweithio yng Ngwaith
Dur Port Talbot, y ddau o
Gwmafan - a'r pentre'n llawn o
deulu estynedig cariadus.

Urdd Gobaith Cymru, fu'n ei
ddifyrru a'i addysgu ym more oes.
Wedi cyfnod yn Ysgol Gynradd
Cwmafan, roedd John ymhlith
disgyblion cyntaf Ysgol Gymraeg
Pontrhydyfen pan agorodd ym
1954, a chyfeiria'n annwyl bob
amser at ei hen brifathro, y
diweddar Alwyn Samuel, dyn sy'n
dipyn o arwr i John.

Oddi yno i Ysgol Ramadeg
Glanafan, a chyrraedd y brifysgol
yn Abertawe, i astudio
Gweinyddiaeth Gymdeithasol ac
Astudiaethau Cymdeithasol
Cymhwysol.
A merch o Gwmafan briododd e
hefyd. Ganwyd tri o blant i Judith
a John: Ruth, Gethin ac Owen,
sydd erbyn hyn ar wasgar dros
Gymru - gwahanol iawn i
gymuned bro mebyd eu tad - ond
rhyngddyn nhw, maen nhw'n
magu saith o wyrion a
wyresau, a hynny'n fodd i fyw
i Dadcu a Mamgu. Diolch
byth, teithio yw un o
ddiddordebau John, felly dydy
trefnu teithiau sy'n cwmpasu
Caerdydd, Rhuthun a
Phenrhyn Llŷn ddim yn
broblem! Wedi'r cwbl, teulu a
chartref sydd ar frig rhestr
diddordebau John.

Mae teithiau llawer pellach yn
apelio at Judith a John hefyd:
dilyn hoff dîmau rygbi: Aberafan,
Y Gweilch a Chymru, crwydro
Ewrop gyda chriw o ffrindiau, ac
yn ddiweddar bu'r ddau ar wyliau
bythgofiadwy yn Seland Newydd.
Pan mae gartre, does dim yn
plesio fwy na cherdded y ci, esgus
i fwynhau'r awyr iach a chlonc
gyda hwn a'r llall.

Dw i ddim wedi cynnwys Capel y
Tabernacl ymhlith ei
ddiddordebau. Mae hynny'n
ddigon amlwg yn barod, a phob un
Mae lle arbennig yn ei galon hefyd ohonon ni mor lwcus ei fod yn
ymddiddori cymaint yn ein
i Gapel Annibynwyr Y Rock,
cymdeithas.
Neuadd y Pentref a changen leol
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RHAGOR O HWYL YR ŴYL
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EISTEDDFOD
YR URDD 2017

PRYSURDEB Y TWMIAID
yn

Sgets Nadolig y Twmiaid

Mae criw y Twmiaid yn parhau i
gwrdd bob yn ail nos Sul yn y
Ganolfan rhwng 5p.m. a 6p.m. Mae’r
cyfarfod yn addas i blant a phobl
ifanc Blwyddyn 5+.
Heulyn a Catrin sydd yng ngofal y
sesiynau sy’n cynnwys trafodaethau
difyr ar faterion cyfoes a gemau. Yn
ystod y tymor a aeth heibio bu nifer o
bobl yn cynnal sesiynau amrywiol –

aelodau a phobl o’r tu allan i’r capel.
Trefnwyd ambell i drip hefyd gan
gynnwys taith i ganolfan trampolîn
‘Go Air’. (Gweler y llun ar dud.2)
Diolch i bawb fu’n gefnogol. Bydd y
sesiynau yn ail ddechrau ar nos Sul
Ionawr 15fed a phob pythefnos wedi
hynny ar wahân i wyliau Ysgol.

MYND A DOD YN YR YSGOL SUL

Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf
bydd aelodau’r Ysgol Sul yn brysur
iawn wrth iddyn nhw baratoi i
gystadlu a pherfformio yng
ngwahanol weithgareddau
Eisteddfod yr Urdd Penybont-arOgwr, Taf ac Elài. Mae na fwriad i
gystadlu yn enw’r capel hefyd fel
adran neu aelwyd. Mae’r
trafodaethau hynny yn parhau. Os
oes rhywun yn barod i wirfoddoli i
lunio sgript neu hyfforddi,
cysylltwch gyda Catrin neu Lowri.
Mae aelodau’r capel wedi bod yn
gefnogol iawn i weithgareddau’r
gwahanol bwyllgorau lleol sydd
wedi bod fel lladd nadroedd yn codi
arian i’r apêl. Bydd y
gweithgareddau hynny yn parhau tan
fis Mai, gyda’r digwyddiad nesaf ar
21ain Ionawr yn Neuadd Dowlais am
7 y.h. Ocsiwn o dan arweiniad Huw
Llywelyn Davies a thwmpath i
ddilyn. Mae’n noson sy’n addas i
bob oed ac yn gyfle da i godi arian
i’r pwyllgorau lleol. Bydd rhestr o
eitemau’r ocsiwn i ddilyn.

Braf dweud bod Hywel, Islwyn a Siôr yn datblygu’n dda
ac yn edrych ymlaen at gwrdd â’u ffrindiau yn yr Ysgol
Sul. (Llun gyferbyn)

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ’na aelodau wedi
ein gadael dros dro, ac aelodau newydd wedi ymuno â ni.
Bellach mae Hywel, Gwenfair, Teilo a Llywelyn wedi
ymgartrefu yn Sydney yn Awstralia. Mae colled fawr ar
eu hôl, ond braf gweld eu bod wedi setlo ben draw’r byd Yna, ychydig ddiwrnodau
– dros dro! (Gweler llun a neges arbennig gan Gwenfair
cyn y Nadolig ganed
ar y dudalen nesaf.)
Gwenno Elliw i Tim a
Mari Wort. Mae Moli, ei
chwaer fawr, fel ei rhieni,
wrth ei bodd gyda’r
bwndel perffaith.

Gwenno Elliw a Mali Wort
Felly hefyd, toc cyn y
Nadolig, fe gyrhaeddodd Dafydd Teifi – mab annwyl
Ychydig cyn y Nadolig cafodd babanod newydd eu geni – Amanda a Gwion Evans. Braf iawn oedd ei groesawu i’r
yn frodyr a chwiorydd i aelodau’r Ysgol Sul. Ganol
gwasanaeth ar fore Nadolig ac yntau yn ei het Siôn Corn.
Tachwedd ganed tripledi i Siân Elin a Darren Fudge, yn
Y Nadolig perffaith i’r teulu bach.
frodyr bychain i Siencyn.
Hywel, Islwyn a Siôr (ond nid, o raid, yn y drefn yna!)
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Llythyr o Awstralia
Dyma neges a ddaeth i law dros y Nadolig o Awstralia at blant yr Ysgol Sul:
“Anodd credu bod pedwar mis wedi pasio ers i ni gyrraedd Awstralia.
O’r diwedd mae’n dechrau teimlo’n gartrefol. Mae byd ben i waered go iawn, a’r
haf yn grasboeth yma ar hyn o bryd. Cawson ni Nadolig gwahanol iawn ar y traeth, ac yna bbq a
pavlova yn lle twrci a phwdin! Buon ni’n byw mas o gesys am bron i dri mis, ond ers symud i’n tŷ
newydd a chael ein celfi a’n petheuach ry’n ni wedi teimlo
lawer yn fwy cartrefol yma yn Sydney. Mae Teilo
a Llywelyn yn mwynhau mynd i sw Taronga, ac archwilio
parciau a pharciau dŵr y ddinas – heb sôn am fynd i’r
traeth a chodi cestyll tywod bob cyfle posib. Ry’n ni’n
mwynhau cwrdd â Chymry eraill y ddinas yng Ngrŵp
Chwarae Cymraeg newydd Sydney a lleddfu’r hiraeth
rywfaint!
Ond mae profiadau gwych fel gwylio tân gwyllt nos Calan
yng nghysgod pont Sydney yn gwbl arbennig, ac ry’n ni’n
teimlo’n ffodus iawn i gael y cyfle i brofi bywyd ben
draw’r byd.”

AELODAU BWRDD
Y CYFARWYDDWYR
Cadeirydd y Cwmni
Wendy Reynolds
Aelodau Eraill
Margaret Pritchard Copley;
Ann Dwynwen Davies;
Carys Davies; Rhiannon Humphreys;
Gwilym Huws (Y sgrifennydd);
Emlyn Penny Jones; Siân Elin Jones;
Gwerfyl Morse; Geraint Rees,
John Llewellyn Thomas.

Ymgynghorwyr
Y Parchedig Eirian Rees; Allan
James; Keith Rowlands (Trysorydd).
Os hoffech godi unrhyw fater yng
nghyfarfodydd misol y Bwrdd, mae
croeso i chi gysylltu ag un o’r
cyfarwyddwyr.
Ceir adroddiad llawn o waith y
Bwrdd ar dudalen 9.
Mae pob gwybodaeth am fywyd yr
eglwys ar gael yma:
www.tabernacl.org
I gysylltu: Gwilym Huws
gehpengwern@yahoo.co.uk
01443 225205

SULIAU HANNER CYNTAF 2017
Sul

Defosiwn/ Gweithgaredd

Llywydd

Ionawr 22

Mererid Hopwood

Iwan Rowlands

29

Y Parchg. Gethin Rhys

Rhiannon Humphreys

Chwefror 5

Emlyn Davies

Carol Williams

12

Y Parchg. Aled Edwards

Carwyn Lloyd Jones

19

Teuluol: Lowri a Dafydd

Teuluol

26

Y Parchg. Gethin Rhys

Nia Williams

Mawrth 5

Pentref: Tonteg/Pentre’r Eglwys

Pentref

12

Y Parchg. Aled Edwards

Wyn Jones

19

Teuluol: Iwan Rowlands a Huw M

Iwan Rowlands

26

Keith Rowlands

John Llew Thomas

Ebrill 2

Grahame Davies gyda Eirian

Bethan Herbert

9

Allan James

Geraint Wyn Davies

16 PASG

Teuluol: Lyn ac Ann

Teuluol

23

Geraint Rees

Margaret Pritchard Copley

30

Y Parchg Gethin Rhys

Bethan Guilfoyle

Mai 7

Pentref: Meisgyn

Pentref

14

Pwyllgor Cymorth Cristnogol

Pwyllgor Cymorth Cristnogol

21

Dyfrig Rees gyda Heulyn a Catrin

Heulyn a Catrin

28

Emlyn Davies

Ann Davies

Mehefin 4

Eirian Rees

Helen Prosser

11

Y Parchg. Aled Edwards

Gwerfyl Morse

18

Gareth, Rhiannon, Gwion, Amanda

Teuluol

25

Y Parchg. Gethin Rhys

Ann Griffiths

8
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Dymuna’r Bwrdd ddiolch i bawb
sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw
ffordd at fywyd yr eglwys dros y
flwyddyn.

Ers i rifyn Gorffennaf o Tafod y Tab
ymddangos, mae aelodau’r Bwrdd
wedi cwrdd yn fisol dan
gadeiryddiaeth ddeheuig Wendy
Reynolds i drafod amrywiol faterion
ac i dderbyn adroddiadau gan
bwyllgorau a gweithgorau’r eglwys.
Gwelsoch hanes y diffribliwr ar y
dudalen flaen, felly dyma grynodeb
o’r prif bynciau eraill a wyntyllwyd:

Trefniadaeth yr Eglwys
Un mater y rhoddwyd sylw manwl
iddo gan y Bwrdd yng nghyfarfod
mis Hydref oedd effeithiolrwydd yr
eglwys i hysbysu’r aelodau at pwy
ddylent droi ymhlith y swyddogion
am ateb i nifer o gwestiynau sylfaenol
am ein trefniadau. Cytunwyd fod y
Bwrdd, dros y tair blynedd ddiwethaf,
wedi darparu ffynonellau gwybodaeth
niferus oedd yn cynnig ateb i bob
Gwasanaeth Cyfieithu
ymholiad am drefniadaeth yr eglwys
Neilltuwyd cryn amser yng
y gellid ei ragdybio ymlaen llaw. Ond
nghyfarfodydd y Bwrdd dros y
roedd y Bwrdd hefyd yn cydnabod
misoedd diwethaf yn trafod
efallai bod angen gwneud rhagor i
priodoldeb darparu gwasanaeth
ofalu bod yr aelodau’n cael eu
cyfieithu ar y pryd yn ein hoedfaon
ac, os derbynnid yr awgrym, a ddylid hatgoffa’n gyson o fodolaeth y
ffynonellau gwybodaeth hyn.
prynu offer cyfieithu parhaol at
ddefnydd yr eglwys ai peidio.
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cyflwynwyd dadleuon dilys iawn o
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol
blaid ac yn erbyn y datblygiad, ond
Blynyddol 2016 fore Sul 20fed
wedi dwys ystyried yr oblygiadau o
Tachwedd gyda Wendy Reynolds yn
ran yr egwyddor, ac o safbwynt
y gadair. Diolchodd i holl aelodau’r
ymarferoldeb, cytunwyd mai ar
achlysuron arbennig yn unig y dylid Bwrdd am eu cefnogaeth iddi dros y
flwyddyn. Talodd deyrnged hefyd i
cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y
bawb oedd wedi cyfrannu at yr holl
pryd. Gwnaed ymholiadau i weld a
ellid prynu offer rhad fyddai’n addas i weithgareddau ac ymgyrchoedd
gwrdd â’r galw achlysurol. Trefnwyd llwyddiannus a gynhaliwyd yn enw’r
eglwys dros y deuddeng mis
sesiwn i arbrofi’r offer cyfieithu a
diwethaf, gan nodi bod llunio rhestr
ddefnyddir yng Nghapel Ebeneser,
ohonynt ar gyfer yr adroddiad
Caerdydd, a chytunwyd i symud
blynyddol yn brawf o fywiogrwydd
ymlaen i brynu offer tebyg at
rhyfeddol yr eglwys. Un broblem a
ddefnydd yr eglwys. Bydd angen
sefydlu tîm i wirfoddoli i ymgymryd wynebai’r Bwrdd yn ystod y
flwyddyn oedd y newyddion fod yr
â’r gwaith o gyfieithu ar y pryd, a
organ, oedd wedi gwasanaethu’r
rhywun i ofalu am yr offer.
eglwys am dros chwarter canrif, wedi
Pwyllgorau a Gweithgorau
dod i ben ei rhawd. Mewn blwyddyn
Roedd yr adroddiadau a dderbyniwyd arferol ni fyddai hyn yn broblem na
o waith pwyllgorau’r eglwys yn ystod ellid mo’i datrys, ond mater arall
yr hydref yn tystio unwaith yn rhagor oedd wynebu’r gost o brynu organ
i ymroddiad eu haelodau a
newydd ar ben y taliadau
chefnogaeth yr eglwys gyfan i’w
disgwyliedig i atgyweirio’r capel.
gweithgareddau a’u hymgyrchoedd. Ond, trwy drugaredd, derbyniwyd
Am resymau dilys, mae gwaith rhai
rhodd o organ newydd i’r capel gan
pwyllgorau’n ennyn mwy o sylw a
berson anhysbys. Diolchodd y
chyhoeddusrwydd nag eraill, ond mae Cadeirydd o waelod calon am y rhodd
aelodau’r pwyllgorau hynny sy’n
hael ac amserol hon. Bellach, roedd
cyflawni’r tasgau llai amlwg yr un
yr organ newydd a’r ‘grand piano’, a
mor bwysig i ffyniant yr eglwys.
gyflwynwyd i’r capel flwyddyn yn
9

gynharach, yn golygu bod adnoddau
offerynnol sylweddol ar gael i
gefnogi ein haddoliad o Sul i Sul.
Diolchodd y Cadeirydd yn ddiffuant
hefyd i’r pedwar aelod oedd yn
ymddeol fel aelodau o’r Bwrdd ar
ddiwedd y cyfarfod – sef Caroline
Rees, Celt Hughes, Emlyn Davies a
Glenys Roberts – am eu cyngor doeth
a’u cymorth ymarferol i waith y
Bwrdd yn ystod eu tymor. Cytunodd
y Cyfarfod yn unfrydol i gadarnhau
enwebiadau’r pedwar cyfarwyddwr
newydd fydd yn eu holynu, sef Ann
Dwynwen Davies, Emlyn Penny
Jones, Geraint Rees a John Llewelyn
Thomas. Diolchwyd iddynt am eu
parodrwydd i dderbyn y cyfrifoldeb, a
dymunwyd yn dda iddynt yn ystod eu
tymor.
Adroddodd Keith Rowlands, y
Trysorydd, y bydd tua £50,000 yn
weddill yng nghronfeydd yr eglwys
ar ôl cwblhau’r holl daliadau am
atgyweirio’r Capel yn fuan yn 2017.
Ond pwysleisiodd y bydd angen addalu £12,000 eto i Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg erbyn 2020
(sef gweddill y benthyciad di-log a
dderbyniwyd ganddynt). Rhaid cofio,
felly, ei bod yn anochel y bydd y
cronfeydd yn cwympo ymhellach os
na ddenir rhagor o incwm i goffrau’r
eglwys. Apeliodd yn daer ar i’r
aelodau gynyddu eu cyfraniadau o
ryw 25% o’r flwyddyn newydd
ymlaen. Derbyniwyd cyfrifon
ariannol 2015 yn unfrydol gan y
cyfarfod.
Cadarnhawyd yr argymhelliad fod y
sefydliadau canlynol yn derbyn
cymorth trwy’r Gronfa Elusennau yn
2017: Adref; Prosiect Gofalwyr Ifanc
Rhondda Cynon Taf; Ysgol Tŷ
Coch; Cymorth i Fenywod, a Pedal
Power.
Talwyd diolch gan Emlyn Davies i’r
triawd o swyddogion a fu’n gofalu
am faterion gweinyddol, ariannol a
chyfreithiol yr eglwys drwy gydol y
flwyddyn, sef y Cadeirydd, Wendy
Reynolds, yr Ysgrifennydd,
Gwilym Huws, a’r Trysorydd, Keith
Rowlands.

CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL, EFAIL ISAF

Rhifyn 7, Ionawr 2017

GWNEUD EIN RHAN - YMHELL AC AGOS...
HELPU'R GYMUNED LEOL

Diolch i chi i gyd am eich haelioni a'ch cydweithrediad gyda'r
prosiectau pwysig yma sy'n lliniaru ychydig ar galedi ac anawsterau
pobl o bob oed yn ein cymdeithas. Eleni eto, bu parodrwydd pawb
yn fodd i wneud gwaith y Gweithgor yn rhwydd ac effeithiol.

HELPU'R DIGARTREF
Mae'r capel yn cynnal Te
Pnawn Sul Tabernacl Yr Ais
bedair gwaith y flwyddyn,
a thri neu bedwar ohonom yn
mynychu pob un.
Ionawr 29ain fyddwn ni yno
nesa, o 2.30 hyd 4.00.
Os ydych chi ar gael i helpu,
neu'n awyddus
i ychwanegu eich enw
at y rhestr gwirfoddolwyr,
cysylltwch â

CASGLU DILLAD
Cludwyd sacheidiau o ddillad a
dillad gwely a llwythi o offer
cegin a nwyddau ymolchi i dîm
Teuluoedd mewn Argyfwng y
Gwasanaethau Cymdeithasol y
llynedd, ond mae'r angen mor
fawr ag erioed, a bydd y casglu'n
parhau yn 2017. Mae eich
rhoddion hael yn gymorth i
deuluoedd sydd mewn angen
dybryd, a hynny an resymau
affwysol o drist. Daliwch i roi, os
gwelwch yn dda. Eleni, yn
ogystal, fe fyddwn ni'n casglu ar
gyfer prosiect Adref, sy'n cynnig
ymgeledd i bobl di-gartref yn
Rhondda Cynon Taf.
Mwy o wybodaeth johnllewt@hotmail.com

margaretcalvert@mybtinternet.com

YR AMLENNI ELUSEN
Diolch i chi am eich rhoddion y llynedd. Bydd cyfanswm o dros
£3,000 yn cael ei rannu rhwng y pump elusen leol ddynodwyd
ar gyfer 2016. Mae braslun o'u gwaith yn dal ar wefan y capel
www.tabernacl.org
Isod fe welwch y pump elusen ar gyfer 2017. Bydd braslun o
waith yr elusennau hyn yn ymddangos yn gyfnodol yn y daflen
yn ystod y flwyddyn ac ar wefan y capel
www.tabernacl.org

CASGLIAD YR AMLENNI ELUSEN

Elusennau 2017
Gofalwyr Ifanc, Rhondda Cynon Taf
Ysgol Tŷ Coch
Helpu’r digartref yng nghymoedd y De
Pedal Power
Cymorth i Ferched

10

Banc Bwyd Taf-Elài: Dyma enw newydd
Banc Bwyd Pontyclun. Mae popeth arall fel
o'r blaen, a chriw rhadlon Bethel, Pontyclun
bob amser yn falch o'n cefnogaeth. Bu mintai
ohonom draw yn Tesco Tonysguboriau
unwaith eto ddechrau Rhagfyr, a rhyfeddu at
haelioni'r cwsmeriaid a chymorth ymarferol
staff yr archfarchnad. Mae'r cwmni'n
ychwanegu traean o'r cyfanswm pwysau
mewn arian bob tro, ac mae hyn yn hwb
sylweddol i elusen sydd â mwy o alw amdani
nag erioed. Mwy o wybodaeth ann.pentyrch@btinternet.com
Mae rhestr o ddeugain o wirfoddolwyr o'r
Tabernacl, a thua ugain ar gael i bob
casgliad. Mae croeso i chi ychwanegu eich
enw - dim ond shifft ddwyawr, ddwywaith y
flwyddyn, ar y mwyaf.
Cofiwch hefyd am gasgliad y capel. Gallwch
adael bwyd yn y bocs gydol y flwyddyn a
bydd Ros yn eu cludo i Bontyclun.
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...DWYLO DROS Y MÔR
Unwaith eto, mae eich parodrwydd a'ch brwdfrydedd wedi ein galluogi i ymestyn
ymhellach na'n milltir sgwâr er mwyn cynnig cymorth i bobl ledled y byd sydd mewn
sefyllfaoedd echrydus oherwydd rhyfel a thrychinebau naturiol. Diolch o galon i chi
i gyd. Fe fyddwn ni ar eich gofyn eto eleni, a braf gwybod eich bod yn disgwyl hynny.
HELPU FFOADURIAID

Bu dau gasgliad swmpus i wersyll
ffoaduriaid o Syria ym Moria ar
Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg y
llynedd. Anfonwyd dillad haf yn y
gwanwyn, a dillad gaeaf yn yr
hydref, a hynny drwy drefniant
gydag elusen fyd-eang St Vincent
de Paul yn Ballymena, Gogledd
Iwerddon. Mae'n siwr y byddwch
chi'n cofio gweld lluniau'r plant yn
y gwersyll gyda Lisa Maria
Devlin, cydlynydd y prosiect. Mae
hi'n rhyfeddu at ansawdd ac
ymarferoldeb y dillad ddaw oddi
wrthyn ni, o gofio amgylchiadau
garw'r gwersyll yn y gaeaf, a'r
gwres di-drugaredd yn yr haf.
Mae eich haelioni wedi bod yn
ddi-ddiwedd i'r prosiect hwn, a'ch
cyfraniadau ariannol wedi helpu i
sicrhau hanfodion fel eli haul a
dillad isaf, heb sôn am gyfrannu at
y costau cludiant. Diolch hefyd i'r
rhai sy'n treulio oriau yn didoli,
pacio, a chludo.
Bydd y casgliad nesa'n dechrau yn
y gwanwyn. Am fwy o
wybodaeth, cysylltwch â carys.davies75@btinternet.com
ann.pentyrch@btinternet.com

O Efail Isaf i wersyll Moria ar Ynys Lesbos yng Ngwlad Groeg.

WYTHNOS
CYMORTH
CRISTNOGOL
Mae John yn falch
iawn o gael adrodd bod y casgliad
yma'n cynyddu bob blwyddyn, gan
gyrraedd £3,239.y llynedd, diolch
i'r criw brwdfrydig sy'n helpu
gyda'r casglu a'r cyfrif.
Yr wythnos Mai 14-20 ydy
dyddiad y casglu eleni. Os am
ychwanegu eich enw at y rhestr,
cysylltwch â
johnllewt@hotmail.com

SUT Y BYDD Y TABERNACL
YN RHANNU GWYBODAETH
AM FYWYD YR EGLWYS
www.tabernacl.org
Y Wefan - cael ei diweddaru’n gyson i gynnwys pob gwybodaeth berthnasol
Llyfryn “Pwy yw Pwy” - enwau a manylion cyswllt swyddogion pob pwyllgor
Taflen Ymwelwyr - disgrifio bywyd yr eglwys a rhoi manylion cyswllt
Tafod y Tab - cael ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn yn ddigidol ac ar bapur
Adroddiad Blynyddol - ar gael ar y wefan ac ar bapur
Tafod Elài - colofn Efail Isaf yn cynnwys newyddion am y Tabernacl bob mis
Cofnodion y Bwrdd - ar gael i unrhyw un sy’n gofyn am gael eu gweld
Y Daflen Wythnosol - yn llawn newyddion a chyhoeddiadau, ac ar y wefan
Taflenni Achlysurol - yn ôl yr angen
Negeseuon e-bost - yn ôl yr angen
Western Mail - newyddion wythnosol am yr oedfa
Negeseuon ar Bapur - ar gyfer y rhai sydd ddim ar y we
Am unrhyw wybodaeth bellach:
Gwilym Huws, Ysgrifennydd

gehpengwern@yahoo.co.uk
01443 225205

Rhagor o luniau ar y wefan
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MERCHED Y TABERNACL

LLOGI’R GANOLFAN

Os hoffech chi logi’r Ganolfan
nghystadleuaeth Canwr y Byd y
neu adeilad y capel ar gyfer
flwyddyn nesaf.
unrhyw achlysur, cysylltwch â
Diolch i bawb am eich cefnogaeth
a’ch help gyda syniadau a threfniadau
Geraint Rees, 07816 341527
yn ystod y flwyddyn. Diolch yn fawr
geraintrees@hotmail.com
hefyd i Loreen am ei hadroddiadau
Caroline Rees 07539 452130
cyson yn Tafod Elai , ac am drefnu’r
carolinerees2@hotmail.com
raffl bob mis sy’n golygu bo ni’n
Manylion
cyswllt Ioan Rees yw:
Ar ôl seibiant ym mis Awst, buom yn gallu helpu gwahanol elusennau bob
07814 018034/ 01443 206380.
ymweld â Phlasty Caerdydd i gael te blwyddyn.
pnawn a thaith dywys o amgylch y tŷ
- Ros Evans
ysblennydd hwn a godwyd gan James
BORE COFFI NOSWYL NADOLIG
Howell dros ganrif yn ôl. ‘Roedd y te
pnawn yn hyfryd a chlywsom am rai
o’r ymwelwyr pwysig sydd wedi bod Trefnwyd bore coffi ar y cyd rhwng ambell un o'r capel a rhai o'r pentref.
yn aros yno ar hyd y blynyddoedd a’r Roedd y Ganolfan yn llawn am y bore, gyda digonedd o gacennau newydd
eu pobi. Diolch i bawb, ac yn arbennig i Gwilym Treharne am olchi llestri
hanes tu ôl i rai o’r pethau
gwerthfawr a chwaethus sy’n
am awr a hanner yn ddi-dor. Bore hyfryd.
- Geraint Rees
addurno’r tŷ.
Ym mis Gorffennaf, cafodd Merched
y Tabernacl wahoddiad i fore coffi yn
nhŷ Eifiona Hewitt ym Mhenywaun –
cyfle i gymdeithasu a mwynhau
teisennau blasus Eifiona tra’n codi
arian at achos da - casglwyd £150 i
elusen Clefyd y Siwgr Cymru.

Yn ôl yr arfer yn yr hydref, teithiodd
nifer dda ohonom i’r Amgueddfa
Genedlaethol yng Nghaerdydd. Fe
ddaeth ein tywysydd arferol, Ann
Saer i’n cyfarfod, ond eleni, ar ôl cael
paned a chlonc cawsom ein harwain i
lyfrgell yr Amgueddfa. Yno i’n
cyfarfod i roi hanes y llyfrgell inni
oedd Jennifer Evans, un o’r
llyfrgellwyr. Rhoddodd hanes yr
adeilad inni gan sôn am brif bwrpas y
llyfrgell sef cefnogi staff yr
Amgueddfa a darparu cefnogaeth i
ymchwilwyr. Soniodd wedyn am
hanes sefydlu Gwasg Gregynog.
Cawsom y fraint o weld a thrafod
(gyda menyg am ein dwylo) gasgliad
personol Gwendoline Davies o rai o’r
llyfrau mwyaf cain yn eu rhwymiadau
lledr. ’Roedd y llyfrau yma yn wledd
i’r llygaid ac yn fraint inni gael eu dal
yn ein dwylo. Diolch i Ann Saer a
Marian Wynne am drefnu.
Gyda’r Nadolig yn agosáu cawsom
fore difyr iawn gyda Liz West a oedd
yn ein dysgu sut i addurno
danteithion nadoligaidd yn effeithiol
iawn ac eto yn ddiffwdan.
Yna, yn gynnar ym mis Rhagfyr,
cawsom gyfarfod ola'r flwyddyn i
drefnu’r rhaglen ar gyfer y flwyddyn
nesa. Mae rhaglen amrywiol arall
wedi ei pharatoi ar gyfer 2017 ac, fel
bob amser, bydd croeso cynnes i
aelodau newydd.
Byddwn yn cwrdd nesaf ar 31 Ionawr
yn Neuadd Dewi Sant am un o’r
gloch i glywed y gantores Sioned
Gwen Davies. Fel mae’n digwydd, hi
fydd cynrychiolydd Cymru yng

CRISTNOGAETH 21
Oeddech chi’n gwybod bod
Cristnogaeth 21 yn cyhoeddi
cylchgrawn misol Cymraeg ar y
wefan AM DDIM? Dewch draw i
weld yr unig gylchgrawn o’i fath
yn Gymraeg - AGORA:
www.cristnogaeth21.cymru
Rydym hefyd ar Facebook.
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DIOLCHIADAU
Mae enwau’r awduron o dan eu
herthyglau, ar wahân i ddau sydd â’u
cyfraniadau’n llawer rhy niferus i
fedru gwneud hynny, sef Lowri
Roberts a Gwilym Huws. Mawr yw
ein diolch iddyn nhw ac i bawb arall
a ddaeth i’r adwy unwaith yn rhagor.
— Ann ac Emlyn.

