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Ar eich marciau,
barod...rhowch!

Banc Bwyd Pont-y-clun

Wedi misoedd o bwyllgora, ymgynghori ac
ymweliadau ag eglwysi a capeli eraill, mae’r
Gweithgor Adeiladu’n hyderus y gellir rhoi
cychwyn ar y gwaith o adnewyddu’r Capel
ddiwedd Awst eleni, gwaith y disgwylir iddo
barhau hyd at y Nadolig.
Dyma oedd prif fyrdwn neges gyffrous Helen
Middleton, Cadeirydd y Gweithgor, i’r aelodau a
fynychodd gyfarfod i gyflwyno adborth i'r gynulleidfa
ar y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â phrosiect
adnewyddu'r capel a gynhaliwyd yn y Ganolfan bnawn
Sul 28 Mehefin. Dros y chwech wythnos nesaf bydd
angen pwyso a mesur tendrau’r contractwyr a pharatoi i
symud celfi, yr offer technegol, llyfrau emynau a’r
beiblau o’r capel.

Pedwar o wirfoddolwyr ffasiynol y Tabernacl yn brysur
yn casglu nwyddau at y Banc Bwyd lleol yn siop
Tesco, Tonysguboriau, fore Iau 2 Gorffennaf.
(Adroddiad ar dudalen 3).

Anrhegu Eirian ac Ann

Yn y cyfamser bydd Is-bwyllgor yn cyfarfod i ddewis
cadeiriau, carped, lliwiau paent ac ati. Nodwyd hefyd,
tra bo'r gwaith adeiladu’n mynd yn ei flaen, bydd y
Gynulleidfa Saesneg ei hiaith yn addoli yn y Ganolfan,
y Gynulleidfa Gymraeg yn Neuadd y Pentref, a'r Ysgol
Sul yn y Ganolfan. Y gobaith yw y bydd y Ganolfan ar
agor fel arfer ar gyfer gweithgareddau yn ystod yr
wythnos.
Mae aelodau’r Gweithgor i’w canmol yn fawr iawn am
eu holl waith manwl a thrylwyr, a’u hamynedd di-bendraw, dros y misoedd diwethaf. Os hoffech fanylion
pellach am y gwaith adeiladu, mae croeso i chi gysylltu
â Helen Middleton neu Emlyn Penny Jones.
Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld y bydd y costau yn
fwy na’r hyn sydd gennym yn y coffrau, ac felly bydd
yn rhaid chwilio am grantiau a gofyn am fenthyciad gan
Undeb yr Annibynwyr.

Ann ac Eirian wedi iddynt dderbyn
anrheg gan Wyn, Cadeirydd y Cyfarwyddwyr,
yn y cyfarfod i ddiolch am eu gwasanaeth i’r Tabernacl.
(Ceir adroddiad a rhagor o luniau ar dudalen 9).

Hyd yn oed wedyn, byddwn yn brin o’r arian fydd ei
angen. Y bwriad felly yw gofyn i’r gynulleidfa am
gyfraniadau arbennig, unwaith ac am byth, i’n galluogi i
symud ymlaen gyda’r gwaith. Byddwch yn derbyn
llythyr yn fuan gyda rhagor o fanylion.

TU MEWN
Tud 3: Cyfiawnder Cymdeithasol
Tud 4 a 5: Yr Ysgol Sul
Tud 6: Polisi Priodasau

O gofio na fu’n rhaid i ni fel aelodau dalu yr un
geiniog am y Ganolfan, ac na wariwyd unrhyw swm
sylweddol ar y capel ers tua 30 mlynedd, teimlwn yn
hyderus y bydd pawb yn hael eu cefnogaeth i’r
cynllun hwn.

Tud 7: Gwyliau Dosbarth 3
Tud 8: Portread o Lowri Leeke
Tud 10: Trefn yr Oedfaon
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Cacen, Clonc a Chân
7 o’r gloch Nos Wener, 11 Medi 2015

Cadeirydd

yn Y Ganolfan

Wyn Jones
Ysgrifennydd
Gwilym Huws

Dewch i drafod pa weithgareddau yr hoffech eu gweld
yn y Ganolfan gydag Einir Siôn o'r Fenter Iaith

Aelodau
Adloniant:

Carys Davies, Emlyn Davies,
Celt Hughes, Jane Eryl Jones,
Heulyn Rees, Caroline Rees,
Wendy Reynolds,
Glenys Roberts, Mike West.
Ymgynghorwyr
Allan James (Ysg. Gohebol),
Y Parchg. D.Eirian Rees,
Keith Rowlands.
(Trysorydd).
Os hoffech weld unrhyw
bwnc yn cael sylw,
cysylltwch ag un o’r
cyfarwyddwyr.

TAFOD Y TAB
Pe byddech chi’n fodlon
golygu rhifyn o Tafod y Tab,
rhowch wybod i Lowri
Roberts neu Emlyn Davies.
Cyhoeddir rhifyn nesaf ym
mis Ionawr.

Y CYFRANWYR
Llawer o ddiolch i’r canlynol
am ymateb i’r alwad i
gyfrannu i’r rhifyn hwn: Ann
Dwynwen Davies, Emlyn
Davies, Ros Evans, Eleri
Huws, Gwilym Huws, Emlyn
Penny Jones, Jane Eryl
Jones, Lowri Leeke, Eirian
Rees, Glenys Roberts, Lowri
Roberts, Beti Treharne,
Rolant Wynne.

Côr yr Einion, Parti'r Efail, Plant yr Ysgol Sul

DYMA’CH CYFLE!
Buan iawn y daw’r amser i ni
ddewis aelodau newydd i Fwrdd
y Cyfarwyddwyr. Bydd hyn yn
digwydd yn ystod yr hydref bob
blwyddyn, felly daeth yn amser i
ofyn tybed a fyddech chi’n
fodlon gwneud eich rhan?
Gan fod Capel y Tabernacl, Cyf.
wedi ei gofrestru fel cwmni
elusennol, cawn ein cydnabod gan
Dŷ’r Cwmnïau fel cwmni, a chan y
Comisiwn Elusennau fel elusen, ac
f el l y ma e d i s g w y l i n i
gydymffurfio â gofynion y ddau
sefydliad. O ganlyniad, gellir galw
aelodau’r
Bwrdd yn
“ymddiriedolwyr” (ar gyfer y
C o m i s i w n )
n e u ’ n
“gyfarwyddwyr” (ar gyfer Tŷ’r
Cwmnïau).
Beth bynnag yw’r teitl, yr un yw’r
dylets wyddau, s ef dar par u
arweinyddiaeth ddoeth a chadarn
i’r eglwys, gwarchod buddiannau’r
eglwys a sicrhau bod yr achos yn
cael ei redeg yn effeithiol o
safbwynt ariannol a gweinyddol.
Gyda llaw, gofynnodd rhywun yn
ddiweddar pam ein bod weithiau’n
sôn am “gapel” y Tabernacl, ac
weithiau’n dweud “eglwys” y
Tabernacl. Y rheswm yn syml yw
mai’r adeilad yw’r “capel”, ond y
gy mu n ed o a eloda u yw’r
“eglwys”.
Gall unrhyw aelod o’r eglwys
ddod yn aelod o’r Bwrdd, cyn
belled â’u bod yn fodlon neilltuo
ychydig o amser ac egni i weithio
ar ran eu cyd-aelodau. Yn y pen
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dr aw fel gyda phob eglwys
Annibynnol, gan y gynulleidfa y
bydd yr awdurdod terfynol ar bopeth
drwy’r Cyfarfod Cyffredinol (a all
gael ei alw’n Gwrdd Eglwys).
Cyfrifoldeb y gynulleidfa gyfan yw
rheoli bywyd yr eglwys.
Penodir y cyfarwyddwyr am dair
blynedd ar y tro, a byddant yn
ymddeol ar ddiwedd y cyfnod,
hwnnw. Bydd traean yr aelodau yn
ymddeol bob blwyddyn er mwyn
sicrhau olyniaeth esmwyth. Er nad
oes uchafswm i’r nifer y gellir eu
penodi, rydym trwy arferiad yn ceisio
cadw’r nifer i lai na 15. Yn
gyfreithiol, ni all fod yn llai na
chwech mewn nifer, a rhaid hefyd
cael isafswm o 6 i ffurfio cworwm
mewn cyfarfod bwrdd.
Fe sefydlwyd y cwmni elusennol yn y
flwyddyn 2008, sy’n golygu bod
gwahanol aelodau wedi gwirfoddoli i
fod ar y Bwrdd ers cyfnod o wyth
mlynedd bellach. Mae’n sefyll i
reswm felly y bydd gofyn i rai
aelodau wasanaethu am fwy nag un
tymor er mwyn i ni fedru manteisio ar
arbenigedd a brwdfrydedd unigolion.
Felly, ar ôl dod oddi ar y Bwrdd am
flwyddyn, gall person gael ei ethol yn
gyfarwyddwr unwaith eto am gyfnod
o dair blynedd arall.
Beth amdani eleni? Fyddech chi’n
fodlon cynnig eich gwasanaeth?
Mae angen croestoriad o ran
dynion a merched, oedran,
diddordebau a sgiliau. Os byddech
yn barod i helpu, rhowch wybod i’r
Ysgrifennydd, Gwilym Huws neu
i’r Cadeirydd, Wyn Jones.
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Tu Hwnt i Furiau’r Capel

Dau Fedydd

Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol
Bu'r flwyddyn ddiwethaf yn gyfnod o ffarwelio ag aelodau a
chroesawu rhai newydd, a braf cael cofnodi bod y gweithgor yn
mynd o nerth i nerth, a da hynny o ystyried y galw cyson am
gymorth ac ymgeledd, yn lleol a thu allan i'n cymuned ni. Er na
allwn byth honni ein bod yn gwneud digon, mae'n fraint bod yn
rhan o eglwys sy'n gweld y tu hwnt i furiau'r capel.
Te Pnawn Sul a’r Banc Bwyd
Mae'n cyfraniad ni i de pnawn Sul
Tabernacl Yr Ais yn weithredol ers
blynyddoedd bellach, a Margaret
(Calvert) erbyn hyn yn medru galw ar
wasanaeth rhestr o wirfoddolwyr, ond
mae lle i fwy. I ychwanegu eich enw at
y
rhestr,
c ys yl l t wch
â
margaretcalvert@mybtinternet.com
Mae Ros (Evans) yn ymfalchïo yn y
ffaith bod ein cyfraniadau i Fanc
Bwyd Pont-y-clun yn hael a chyson.
Daliwch i lenwi'r bocs ym mlaen y
capel. Mae Ros yn danfon y bwyd yn
rheolaidd.
Mae rhestr o yn agos i ddeugain o
wirfoddolwyr gan Ann (Davies) ar
gyfer casgliadau Tesco at y Banc
Bwyd. Mae'r casgliadau hyn yn
digwydd ddwywaith y flwyddyn ac yn
adfer ein ffydd yn y natur ddynol, o
weld rhadlonrwydd a haelioni y
cwsmeriaid a staff y siop fel ei gilydd.
Mae cwmni Tesco yn cyfrannu 30% o'r
cyfanswm yn ychwanegol. Bydd y
casgliad nesaf ddiwedd Tachwedd/
dechrau Rhagfyr gyda phedair shifft
ddwyawr dros dri diwrnod. Mae'r
rhoddion mor niferus fel bod dwyawr
yn hedfan. I ychwanegu eich enw at y
rhestr,
cysylltwch
ag
ann.pentyrch@btinternet.com

Cymorth Cristnogol
Mae John (Llewellyn Thomas) yn falch
o gofnodi bod casgliad Cymorth
Cristnogol Efail Isaf yn tyfu o flwyddyn
i flwyddyn, a thîm selog o aelodau'r
capel yn ei helpu i gasglu a chyfrif yr
arian bob blwyddyn. Eleni, casglwyd
dros £1,400.

Bu ’r G wa sa n a et h C ym or t h
Cristnogol eleni, dan arweiniad
John ac aelodau'r pwyllgor, yn un
c ofi a d wy, g yda ch yfr a n i a d
effeithiol gan Mari McNeill o
elusen Cymorth Cristnogol.

Casglu Dillad
Mae John hefyd wedi gwneud sawl
siwrnai at dîm Teuluoedd mewn
A r g yf w n g y G w a s a n a e t h a u
Cymdeithasol gyda sacheidiau o
ddillad plant a phobol ifanc a dillad
gwely a llieiniau, yn rhoddedig gan
aelodau'r Tabernacl a'u ffrindiau.
Mae'r ymateb yn anhygoel o
werthfawrogol a theimladwy.

Moli Awen

Fore Sul 22 Chwefror, bedyddiwyd Moli
Awen, merch fach Tim a Mari Wort,
Pontyclun. Roedd yn braf iawn cael
croesawu teulu a ffrindiau i’r oedfa.

Mae ein cyfraniadau syml ni yn
werth y byd i deuluoedd sy angen
adfer eu hunan-barch a gwella eu
safon byw. Mae'r galw'n dal mor
fawr ag erioed. Daliwch i adael
dillad mewn bagiau duon yn llofft y
capel.

Yr Amlenni Brown
Mae cynnwys yr amlenni brown yn
cynyddu'n raddol o flwyddyn i
flwyddyn hefyd, a chyflwynwyd
£250 yr un i bump achos da yn
2014. Eleni, byddwn yn cyfrannu at
Y m ch wil Can s er C ymr u,
Cymdeithas Alzheimer, Gofalwyr
Ifanc a Childline Cymru.
Wrth lenwi'r amlenni'n gyson drwy
gydol y flwyddyn, mae'n bosib
cyfrannu'n sylweddol heb wneud
twll yn y boced. Rhowch ychydig
yn aml, os gwelwch yn dda.
Diolch yn fawr i chi i gyd am
wneud y gwaith hwn yn bosib.
Mae'n fraint cael estyn llaw, ac
mae hi mor braf cael gwybod ein
bod yn medru gwneud ychydig
bach o les a gwahaniaeth i
fywydau pobol ar adegau anodd.
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Math Elis

Yna fore Sul 26 Ebrill, bedyddiwyd Math
Elis, mab bach Sara Esyllt a Mark
Rogowski, Pentyrch, a brawd bach i Twm
Ifan. Yn ystod y gwasanaeth, canwyd
emyn o waith mam-gu Sara, sef y
ddiweddar Mrs S. E. Davies.
Diolch unwaith yn rhagor i Jane Eryl
Jones am
ei harweiniad ystyrlon a
graenus wrth ofalu am y ddau wasanaeth
bedydd.
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Yr Ysgol Sul
Wrth i’r Ysgol Sul gymryd seibiant bach
dros wyliau’r haf, mae’n gyfle i ni edrych yn
ôl dros dymor prysur a chynhyrchiol. Mae
llawer o’r bwrlwm wedi ei gofnodi ar y
dudalen hon a thudalen 5, ond bydd raid i
chi droi at dudalen 7 i gael blas ar yr holl
hwyl gafodd plant Dosbarth 3 yng
mhenrhyn Gŵyr. Mae’n hyfryd gallu dweud
ein bod yn parhau i groesawu teuluoedd
newydd i’n plith. Cofiwch, mae’r drws yn
agored i bawb!

Gweithgareddau’r Pasg
Trefnwyd bore o grefft y Pasg yn y Ganolfan ar fore
Gwener y Groglith. Braf oedd gweld dros 15 o blant, eu
rhieni a neiniau a theidiau, yn mwynhau bore o
weithgareddau. Bu rhai’n creu cardiau Pasg, eraill yn
nyddu addurniadau a rhai’n dylunio. Does yr un cyfarfod
yn gyflawn heb ddanteithion, a chafwyd gwledd o
gacennau’r Groglith i gloi.

Gwersi
Bu plant dosbarth 1 a 2 yn dysgu am rai o straeon
mawr yr Hen Destament. Clywson nhw am Noa yn
adeiladu ei arch, helynt Jona a’r morfil, Moses yn
croesi’r Môr Coch a Daniel yn ffau’r Llewod. Mi
wnaeth y straeon eu symbylu i greu campweithiau
creadigol - o enfys amryliw i forfil mawr. Diolch i
Bethan a Mari, Siân a Siân am gydlynu’r holl
weithgareddau ac i’r llu rieni sydd wedi bod mor
barod i arwain y dosbarthiadau.

Mae’n amlwg nad oedd neb yn rhy ifanc
nac yn rhy hen i fwynhau’r gweithgareddau!

Eisteddfod yr Urdd
Bu nifer o aelodau’r ysgol Sul yn brysur yn
cystadlu yn yr Eisteddfod yng Nghaerffili - yn
ddawnswyr, cantorion, offerynwyr a llefarwyr...
Braf oedd gweld cynifer yn mwynhau eu hunain a
rhoi o’u gorau.

Pwyllgor
Diolch i bawb sydd wedi cytuno i ysgwyddo
cyfrifoldebau’n ymwneud â’r Ysgol Sul. Mae
rhestr gyflawn o enwau wedi eu dosbarthu ar ebost. Os nad ydych wedi derbyn y neges,
cysylltwch â Lowri Roberts ar e-bost
lowri@glancreigiau.plus.com

Y plant a’r oedolion i gyd wrth eu bodd ar y ford hon hefyd

Dosbarth 3
Mae criw ffyddlon a thriw yn cwrdd yn wythnosol
yn y Ganolfan o dan arweiniad Catrin a Heulyn.
Gyda’r bobl ifanc yn dod o ryw 7 ysgol wahanol,
mae’n braf eu gweld yn cymdeithasu ac ymwneud
â’i gilydd mor naturiol. Trafod materion y dydd
fydd y criw yn ei wneud yn bennaf cyn bwrw ati i
chwarae gêmau tîm. Un uchafbwynt y tymor hwn
oedd croesawu Jane o Gaerffili, a fu’n cynnal
ymarferion a gêmau cyffrous gyda’r criw.

SUT I GYSYLLTU
Os hoffai rhieni fedyddio eu plant, cysylltwch â Lowri
Roberts ar lowri@glancreigiau.plus.com
Felly hefyd os hoffai unigolion neu deuluoedd ddod yn
aelodau, mynnwch air gyda Lowri neu gyda’r
Ysgrifennydd, Gwilym Huws, gehpengwern@yahoo.co.uk
Byddai’n braf iawn croesawu rhagor
o oedolion yn aelodau.
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Gwasanaethau Teuluol

GOFALWYR
ARDAL

Y plant lleiaf yn ymarfer ar gyfer gwasanaeth Sul y Tadau

Mae’r Ysgol Sul yn gyfrifol am 6 gwasanaeth teuluol y flwyddyn. Ers i’r
Tafod diwethaf gael ei gyhoeddi ry’n ni wedi cynnal gwasanaeth yn seiliedig
ar gariad o dan arweiniad Gwerfyl Morse, Gwasanaeth Sul y Mamau a Sul y
Tadau, a byddwn yn cloi’r tymor gyda gwasanaeth cymun. Bryd hynny bydd
rhai o’r plant hynaf yn rhannu’r elfennau. Mae’n hyfryd gweld y plant yn
magu hyder wrth berfformio’n gyhoeddus gyda’i gilydd. Diolch yn fawr
iawn i Huw a Bethan am hyfforddi’r plant lleiaf ac i Heulyn a Catrin am
arwain y bobl ifanc. Diolch hefyd i bawb gyfrannodd gacennau ar gyfer Sul y
Tadau - doedd fawr ddim ar ôl! Bydd yr elw’n mynd tuag at elusennau’r
capel.

Gweithio’n dawel bach wna’r
aelodau yma gan gynnig cysur,
cwmnïaeth, cynhaliaeth neu
gwmpeini i rannu adegau llai
hapus bywyd. Mae gan y
Tabernacl dîm o bobl sy’n barod i
wrando ac estyn llaw.
Os gwyddoch am rywun mewn
profedigaeth neu sy’n anhwylus
yn eich ardal chi, cofiwch roi
gwybod i un o’r gofalwyr
perthnasol, fel ein bod yn medru
rhannu’r consýrn gyda’n gilydd.
Ceir manylion cyswllt yr uchod yn
y llyfryn Pwy yw Pwy?
Gallwch hefyd drefnu bod
gwyboda et h a m unr hyw
newyddion da yn cyrraedd y
daflen wythnosol drwy e-bostio
E ml y n
D a v i e s
a t
emlyn.davies@which.net neu
ffonio 02920 891344.
Dyma enwau’r gofalwyr ardal
cyfredol:
Creigiau, Groes-faen
Geraint Davies, Jen MacDonald,
Lowri Roberts, Nia Williams
Efail Isaf
Shela gh
Williams

Rhai o blant yr Ysgol Sul yn canu yn y
gwasanaeth teuluol yn seiliedig ar gariad

Gr if f it hs,

L or een

Crown Hill, Gwaun Meisgyn,
Beddau
Ann Rees

Mabolgampau
Cynhelir Mabolgampau blynyddol yn y cae yn Efail Isaf (os yw’r tywydd
yn caniatáu) ar fore Sul, Gorffennaf 19eg. Cofiwch mai’r cystadlu sy’n
bwysig NID yr ennill!!

Llantrisant
Rhiannon Price, Glenys Roberts
Pentre’r Eglwys
Rhiannon Humphreys,
Rowlands, Carys Davies

Clwb Hwyl
Er na fydd Ysgol Sul dros wythnosau gwyliau’r haf mi fydd y Clwb Hwyl yn
cwrdd. Mae’n gyfle i’r plant chwarae a chymdeithasu gyda’i gilydd dros yr
haf a hynny am 10.30 y bore yn y lleoliadau isod:

Meisgyn

Gwener 24 Gorffennaf: Greenmeadow Community Farm, Cwmbran

Ton-teg

Llun 10 Awst: Fferm Hendrewennol, Bro Morgannwg
Mercher 26 Awst: Fferm Wiggley’s, Pen-y-bont
Cofiwch hefyd am Drip yr Ysgol Sul ym mis Medi - dyddiad a lleoliad eto
i’w gadarnhau.
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Eirian

Jane Eryl Jones
Elaine James, Audrey Lewis,
Gwen Aubrey

CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL

Rhifyn 4, Gorffennaf 2015

POLISI PRIODASAU
Bu misoedd cyntaf eleni yn gyfnod
cyffrous yn ein hanes fel eglwys o
safbwynt ffurfio polisi ar briodasau.
Fe gofiwch i ni adrodd yn rhifyn
diwethaf Tafod y Tab bod criw
niferus wedi dod ynghyd i gyfarfod
agored ddechrau Ionawr i drafod
priodasau rhwng cyplau o’r un
rhyw. Roedd hyn yn dilyn cyhoeddi
dogfen drafod a gyhoeddwyd
gennym yn gosod y dadleuon o
blaid ac yn erbyn. Yn y cyfarfod
hwnnw, cafwyd teimlad unfrydol y
dylid cofrestru’r capel i ganiatáu
priodasau hoyw, a chytunodd pob
un o’r siaradwyr ein bod yn ddigon
aeddfed ein barn i fynd i bleidlais ar
y mater mewn Cwrdd Eglwys.
Penderfynwyd, fodd bynnag, y
byddai hwn yn gyfle da i edrych ar
bolisi’r eglwys ar briodasau’n
gyffredinol, a gofynnwyd i’r
Gweithgor Gweinidogaethu lunio
polisi eglur a fyddai’n adlewyrchu
safbwynt mwyafrif yr aelodau.
Neilltuwyd dau gyfarfod o’r
Gweithgor i wyntyllu’r mater, a
chafwyd trafodaethau gwerthfawr
iawn. Roedd y teimlad yn gryf y
dylem, fel eglwys flaengar a
chynhwysol, fod yn croesawu
priodasau o bob rhyw, cyn belled â
bod y gwasanaeth priodasol ei hun
yn un Cristnogol, ac yn gydnaws â’n
safbwynt ni fel eglwys.
Gobaith y Gweithgor oedd gweld
sefydlu tîm priodasol, ac atyn nhw y
byddai unrhyw gais yn mynd i gael
priodi yn y Tabernacl. Cyn belled
â’u bod hwy’n fodlon fod y cais yn
un a fyddai’n gymeradwy gan y
gynulleidfa, gellid trafod natur y
gwasanaeth gyda’r teuluoedd.
Yr unig amod arall oedd y
disgwylid i’r sawl sy’n priodi fod â
chysylltiad gyda ni yn y Tabernacl
neu ryw eglwys arall o gyffelyb
anian.

Gallai’r cysylltiad hwnnw fod yn
un hanesyddol, neu’n addewid i fod
yn rhan o gymuned Gristnogol yn y
dyfodol, naill ai yma neu mewn
man arall.
Cafodd hyn i gyd ei grynhoi i dri
phen i’w osod gerbron Cwrdd
Eglwys ar yr 22ain o Fawrth, ac
fe’i pasiwyd yn unfrydol. Dyma’r
union eiriad:

Polisi Priodasau
Natur y Gwasanaeth
Yn ôl traddodiad y
Tabernacl byddid yn
hawlio
bod
naws
Gristnogol, gynhwysol, i’r
gwasanaeth priodasol.
Gwneud Cais
Byddai unrhyw gais i gael
ei
dd er b yn
ga n
y
cynrychiolwyr priodasau.
Er bod y cais yn cael ei
dderbyn gan unigolyn (y
Cydlynydd) y bwriad yw
creu ‘tîm priodasol’ i
d r e f n u ’r
g wa sa n a e t h
gyda’r teulu.
Pwy sy’n cael priodi yn y
Tabernacl?
Byddid
yn
derbyn
ceisiadau gan y ddwy ryw.
Yn ddelfrydol, byddid yn
disgwyl i’r sawl sy’n priodi
fod â pherthynas ddilys â’r
Tabernacl,
yn
un
hanesyddol neu’n un sy’n
cynnwys
y mr od dia d
arfaethedig i’r Eglwys.
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Yn dilyn mabwysiadu’r polisi hwn,
trafodwyd y camau nesaf mewn
cyfarfod o Fwrdd y Cyfarwyddwyr, ac
estynnwyd gwahoddiad i Geraint Rees
weithredu fel cydlynydd y tîm
priodasol, sy’n golygu mai ato ef y
dylid cyfeirio unrhyw gais i gael priodi
yma.
Gan ein bod wedi penderfynu
gweithredu yn y cyfeiriad hwn,
gof ynnodd C yf u ndeb Dwyr a in
Morgannwg inni gynnig arweiniad ar
bwnc priodasau un rhyw i weddill
capeli Annibynwyr yr ardal, a
chynhaliwyd y Cwrdd Chwarter yn
Efail Isaf ar yr 22ain o Ebrill. Cafwyd
cyflwyniad gan Emlyn Davies a aeth
ati i olrhain y camau a’r ystyriaethau a
arweiniodd at ein penderfyniad. Mae’r
ddogfen a baratowyd gennym bellach
wedi ei dosbarthu i nifer o eglwysi yn
y De-ddwyrain.

Y WEFAN

Pa mor aml fyddwch chi’n
edrych ar wefan y capel, tybed?
Cofiwch ei bod yn cael ei
diweddaru’n gyson, gyda
phytiau o newyddion a’r
cyhoeddiadau diweddaraf, ac
os hoffech i rai o’ch ffrindiau
ddarllen Tafod y Tab cofiwch ei
fod ar gael ar-lein ar y wefan.
www.tabernacl.org
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‘Fi angen mynd eto ... Plîs!!’
Os oeddech chi’n synhwyro ei bod hi’n dawelach nag
arfer yn y capel ar fore’r 21ain o Fehefin, efallai bod a
wnelo hynny rhywbeth â’r ffaith bod rhai o aelodau
dosbarth 3 wedi gwibio i’r Gŵyr gyda Heulyn a Catrin.
Yn ystod y penwythnos cafwyd hwyl ar y twyni tywod
a’r traeth, sbri wrth nofio ym mhwll yr LC2 yn
Abertawe, a gwledd mewn bwyty Pizza yn y ddinas.
Roedd yna ganu a pherfformio a llawer o chwerthin.
Dyma argraffiadau rhai o’r plant
o’u penwythnos
yn Llangennydd...
“Profiad unigryw, diolch Catrin a Heulyn
am benwythnos i'w gofio!”

Gwenno D

“Roedd e’n wych! Y peth gore oedd dod o hyd i
sglefrod môr ac octopws ar y traeth yn Llangennydd...
a’r canu swynol yn y bws!”
Gwenno R

“Gafon ni hwyl gyda ffrindiau da,
amser i ymlacio, digon o awyr iach
a marshmallows blasus. Diolch!”

Gethin

"Roedd y traeth yn wych a LC2 yn ffantastig ond roedd yr
octopws yn 'scary'! Felly roeddwn wrth fy modd efo ffrindiau
gwych a fi angen mynd eto...plîs!!"
Elis
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Portread:
Lowri Leeke
Ar adegau tawel yn y capel, wrth
wrando ar un o ddatganiadau
swynol Carey ar yr organ, efallai,
fyddwch chi weithiau’n edrych
o’ch cwmpas ac yn ceisio dyfalu
beth yw diddordebau aelodau o’r
gynulleidfa? Efallai nad yw hyn
yn berthnasol i’r rhai fu’n
my ny c hu’ r T a ber nac l ers
blynyddoedd lawer, ac sy’n
gyfarwydd â’ch cyd-aelodau, ond i
rywun fel fi – sy’n newyddddyfodiad i’r ardal – mae’n
digwydd yn eitha aml!
Ond fyddwn i byth wedi meddwl,
wrth edrych ar y wraig ifanc sy’n
eistedd ychydig resi o ’mlaen, bod
h o n y n b er s o n ment r u s a
chystadleuol, sydd wrth ei bodd yn
gwibio ar gyflymder o gwmpas trac
mewn car rasio, ac sydd wedi ennill
nifer fawr o wobrwyon a thlysau, yn
cynnwys bod yn Bencampwr Cymru
am gyd-yrru car Dosbarth 1! Ar ben
hynny, mae hi’n chwaraewr pêlrwyd o fri, yn hoffi athletau ac wedi
rhedeg sawl ras marathon!
Cofiwch, nid dyna unig
ddiddordebau Lowri Leeke – a llawn
cystal hynny, efallai, gan ei bod yn
disgwyl ei phlentyn cyntaf unrhyw
ddiwrnod! Ar hyn o bryd, mae’n
fwy tebygol o fod yn gorffwys a
mwynhau un arall o’i diddordebau,
sef darllen, neu’n troi tudalennau
llyfrynnau lliwgar wrth freuddwydio
am dreulio gwyliau ymlaciol yn yr
haul gyda’i gŵr, Chris, a’r
ychwanegiad newydd! Ac er mwyn
cael tipyn o ymarfer corff ac awyr
iach, beth well na mynd am dro gyda
Bryn a Samson, y ddau gi sy’n
rhannu cartref Lowri a Chris?
Ganed Lowri yn 1983, a threuliodd
dair blynedd yn Llanddarog cyn i’r
teulu symud i San Clêr, lle mae ei
rhieni’n dal i fyw. Cafodd fagwraeth
draddodiadol Gymreig gyda
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chrefydd a bywyd capel Gibeon
(rhwng San Clêr a Bancyfelin) yn
yn bwysig iawn i’r teulu; roedd ei
hen-dadcu’n weinidog, a bu ei henfodryb, Myriel Davies, am gyfnod
yn Lywydd Undeb yr Annibynwyr.
Un o’i hatgofion cyntaf oedd
ymweld â’i modryb yn Llundain, a
mynychu’r capel yn Radnor Walk,
Chelsea – profiad gwahanol iawn i
fynychu capel yng nghefn gwlad
Cymru! Mae Lowri’n ddiolchgar
am y llu o gyfleoedd a gafodd
mewn Cymanfaoedd Canu a Phwnc
a gwasanaethau o bob math i fagu
hyder wrth siarad a pherfformio’n
gyhoeddus. A thrwy gyfrwng y
capel hefyd cafodd ddilyn ei
diddordeb mewn chwaraeon o bob
math – gan gynnwys bod yn aelod
o’r tîm buddugol mewn
cystadleuaeth bêl-rwyd i Ysgolion
Sul!

Lowri a Chris yn cwrdd
cyfaill newydd i’w rasio!

A hithau’n ddisgybl yn Ysgol
Gynradd Griffith Jones, San Clêr,
ac yna Ysgol Gyfun Gymraeg Bro
Myrddin, câi Lowri ei hannog gan
ei rhieni i weithio’n galed er mwyn
cael gwell cyfleoedd yn y dyfodol,
ac mae hynny’n elfen yr hoffai
hithau ei throsglwyddo i’w phlant
ei hunan. Byddai’n mwynhau
c y mr y d
r h a n
y n g
ngweit hgar eddau’r Ur dd, a
chystadlu mewn Eisteddfodau, a
byddai ei mam a hithau – y ddwy’n
mwynhau llyfrau a darllen – wrth
eu boddau’n mynychu seremoni’r
Fedal Ryddiaith bob blwyddyn.
Mae hi’n cofio mynd yn blentyn
ifanc i Eisteddfod Genedlaethol
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flaen lan lofft ar fws dybl-decar – ac
ers hynny mae’n anelu am y sedd
flaen ar bob cyfle posibl!
Aeth Lowri ymlaen i astudio
Deintyddiaeth yng Nghaerdydd, gan
raddio yn 2006. Bu’n gweithio yn y
Rhondda am dair blynedd, ac yna yn
Nhroedyrhiw, Merthyr Tudful, gan
ddod yn berchen ar y practis yn
2013. Yn ei gwaith bob dydd mae’n
cyflawni tasgau amrywiol – llenwi a
thynnu dannedd, a ffitio dannedd
dodi – a hynny i gleifion preifat ac
ar y GIG. Mae hi’n cael pleser
mewn dod i adnabod y cleifion dros
gyfnod o amser, ac wrth ei bodd yn
gweld claf yn gwella, yn ddi-boen,
ac yn barod i wenu unwaith eto.
Dywed Lowri mai ei hoff driniaeth
yw tynnu dannedd – wel, pawb at y
peth y bo, meddaf innau!
Ym mis Mehefin 2012, priododd
Lowri â Chris Leeke – cyfenw
cyfarwydd i ni yn yr ardal hon – ac
mae bywydau’r ddau’n troi yn
bennaf o gwmpas y teulu a’r busnes,
gyda rhieni Chris, ei frawd a’i
chwaer, yn byw o fewn canllath i’r
pâr ifanc. Mae Lowri’n edrych
ymlaen at weld ei brawd a’i chwaeryng-nghyfraith hithau’n symud i
Benybont yn fuan. Rhwng pawb,
mae’n amlwg na fydd y rhieni
newydd yn brin o warchodwyr!
Wrth edrych ymlaen at y dyfodol,
mae Lowri’n bwriadu rhoi’r un
fagwraeth i’w theulu ag a gafodd
hithau – gyda’r iaith Gymraeg,
addysg, bywyd y capel a chwaraeon
yn elfennau holl bwysig. Mae hi’n
gobeithio hefyd y bydd cyfleoedd i
deithio i wahanol wledydd diddorol,
a chael profiadau newydd. Yn fwy
na dim, mae’n gobeithio parhau i
fwynhau bywyd i’r eithaf.
A hithau ar drothwy cyfnod newydd
a chyffrous yn ei hanes, dymunwn
yn dda iawn i Lowri a diolch iddi am
fod mor fodlon i rannu ei hanes gyda
ni yn y Tabernacl.
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O am aros...
Braf oedd gweld tyrfa niferus o’r
a e l o d a u ’ n b r e s e n no l y ng
nghyfarfod anrhegu Ann ac Eirian
Rees yn Neuadd y Pentref, Efail
Isaf yn dilyn yr oedfa fore Sul 10
Mai. Cyfarfod oedd hwn a
drefnwyd i gyd-fynd ag achlysur
ymddeoliad Eirian fel Gweinidog
y Tabernacl, er mwyn dangos
dyfnder gwerthfawrogiad yr
aelodau at gyfraniad y ddau i’r
achos dros gyfnod o dros ddeugain
mlynedd. Bu’n rhaid gohirio’r
cyfarfod hyd nes bod Eirian wedi
gwella’n llwyr o’i lawdriniaeth
ddiweddar a da oedd ei weld yn
edrych mor iach.
Rhoddwyd dechreuad perffaith i’r
cyfarfod gyda datganiad cerddorol
bywiog gan blant yr Ysgol Sul.
Dilynwyd hyn gan araith bwrpasol
yn olrhain cyfraniad amhrisiadwy’r
ddau i’r achos gan Wyn Jones,
Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.
Wyn hefyd a gyflwynodd fâs grisial
gywrain iddynt a luniwyd yng
ngweithdy y Welsh Royal Crystal yn
Rhaeadr ac a ddewiswyd gan Jane
Eryl a Carys Davies ar ran Bwrdd y
Cyfarwyddwyr.

Rhai o blant yr Ysgol Sul yn awchu yn amyneddgar am ddarn o’r gacen

Wrth i’r ddau ddiolch am yr
anrheg, cawsom gipolwg ganddynt
o’r newid a welsant yn y Tabernacl
dros y deugain mlynedd diwethaf.
Pwysleisiodd Eirian fod yn rhaid i’r
aelodau barhau i fod yn effro i
heriau’r dyfodol, yn hytrach na
threulio amser yn hiraethu am y
gorffennol.
I gloi’r cyfarfod, cafwyd seremoni
torri’r gacen oedd wedi’i hardduno
gyda llun o’r ddau ynghyd â Beibl,

Plant iau yr Ysgol Sul yn morio canu eu teyrnged i Ann ac Eirian
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ac yna roedd cyfle i bawb gael
darn o’r gacen a phaned. O
wrando ar sgwrsio anffurfiol
Ann ac Eirian cyn gadael y
neuadd, roedd hi’n amlwg na
fydd yr un o’r ddau yn llaesu
dwylo am eiliad yng ngwaith yr
eglwys. Diolch o galon i bawb a
gynorthwyodd i sicrhau cyfarfod
oedd yn deilwng o’r achlysur.

O’r diwedd Ann yn torri’r gacen!
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Trefn yr Oedfaon
Rydym yn hynod ffodus yn y Tabernacl bod gennym griw mor niferus sy’n fodlon
gwneud eu rhan i gynnal yr oedfaon o Sul i Sul. Partneriaeth yw hi, gydag
unigolion yn gyfrifol am wahanol agweddau, sy’n golygu fod y tîm i gyd yn rhan
o’r cynllunio a’r trefnu. Bydd un yn casglu cyhoeddiadau, un arall yn paratoi’r
daflen a phenderfynu ar y drefn wedi trafod gyda chyflwynydd y myfyrdod, tra
bydd person arall yn creu’r sleidiau ar gyfer y sgrin. Carey fel arfer sy’n dewis yr
emynau, a Loreen sy’n cydlynu’r cardiau pen-blwydd, tra bod Beth yn gosod
hysbyseb yn y Western Mail. Wedyn, ar y Sul, bydd y llywydd yn rhoi ei stamp ei
hun ar y rhannau agoriadol. Ar Sul Cymun bydd tîm yn gofalu am baratoi’r
elfennau, sicrhau llieiniau a llestri glân, a dosbarthu’r bara a’r gwin. Mae hyn i
gyd yn golygu y bydd rhwng wyth a dwsin o bobl wedi cydweithio y tu ôl i’r
llenni i gynllunio pob oedfa, ac mae gennym le i ymfalchïo yn hynny.
Ar y Suliau pan gynhelir oedfa ardal, bydd y tîm yn llawer mwy niferus, a braf
gweld pobl yn trafod a chynllunio ymhell ymlaen llaw. Cafwyd amrywiaeth
ddiddorol yn natur a chynnwys yr oedfaon hyn, ac mae’r ffresni i’w edmygu’n
fawr. Mae’r oedfaon delwedd a chân hefyd wedi ennill eu plwyf, ac rydym yn
ddyledus i’r unigolion sydd wedi cytuno i ofalu am y cynnwys.
Rydym bob amser yn rhyfeddu at y graen sydd ar gyfraniadau’r Ysgol Sul yn yr
oedfaon teuluol, ac rydym yn ddyledus iawn i’r athrawon a’r arweinwyr bob un.
Diolch o galon i chi am eich ymroddiad ac am roi y fath brofiadau i’r plant. Eleni,
penderfynwyd cynnal arbrawf drwy wahodd plant hynaf yr Ysgol Sul i gymuno
cyn i’r tymor ddod i ben am yr haf, a bu’r ymateb yn eu plith yn frwd iawn.
Rydym fel eglwys yn ddiolchgar i Jane Eryl Jones am weinyddu’r bedyddiadau,
ac i bob un o’r rhai sy’n cymryd eu tro i gyflwyno’r myfyrdod. Diolch i bawb
sy’n cyfrannu at lwyddiant y Suliau ym mha fodd bynnag.
Dyma’r drefn yr oedfaon o hyn tan ddiwedd y flwyddyn:
Gorff 12: Sul y Cyfundeb
(Ysgol Gymraeg Pen-y-Garth)
Gorff 19: Emlyn Davies.
Llywydd: Iwan Rowlands.
Gorff 26: Cyd-addoli yng nghapel
Bethlehem, Gwaelod-y-garth.
Awst 2: Allan James.
Llywydd: Ann Rees.
Awst 9: Cyd-addoli yng nghapel
Bethlehem, Gwaelod-y-garth.
Awst 16: Geraint Rees.
Llywydd: Ann Dixey.
Awst 23: Cyd-addoli yng nghapel
Bethlehem, Gwaelod-y-garth.
Awst 30: Y Parchg. D. Eirian Rees.
Llywydd: Ann Davies.
Medi 6: Oedfa Gymun Aelodau Efail
Isaf.
Medi 13: Y Parchg. Aled Edwards.
Llywydd: Gwerfyl Morse.
Medi 20: Croesawu’r Cynhaeaf (dan
ofal Geraint Wyn Davies.)
Medi 27: Geraint Rees.
Llywydd: Wyn Jones.
Hyd 4: Oedfa Gymun. Aelodau
Meisgyn, Llantrisant a Thonyrefail

Hyd 11: Gwasanaeth Diolchgarwch yr
Ysgol Sul.
Hyd 18: Y Parchg. Hywel Wyn
Richards.
Llywydd: Rhiannon Humphreys.
Hyd 25: Y Parchg. Gethin Rhys.
Llywydd: Wyn Rees.
Tach 1: Y Parchg. Allan Pickard.
Llywydd: Margaret Pritchard Copley.
Tach 8: Y Parchg. Aled Edwards.
Llywydd: Lowri Gruffydd.
Tach 15: Hoff Emyn/ Darlleniad /
Cerddoriaeth / Celf.
Tach 22: Allan James.
Llywydd: Carwyn Lloyd-Jones.
Tach 29: Y Parchg. Gethin Rhys.
Llywydd: Helen Prosser.
Rhag 6: Oedfa Gymun
Aelodau Groes-faen a Creigiau.
Rhag 13: Gwasanaeth Nadolig yr
Ysgol Sul.
Rhag 20: Gwasanaeth Nadolig y
Twmiaid Bach.
Rhag 27: Y Parchg. D. Eirian Rees.
Llywydd: Geraint Wyn Davies.
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SWYDDI
AR GAEL
Yn ystod yr wythnosau sydd i
ddod, byddwn yn dechrau rhoi
trefn ar sawl rota wahanol ar
gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r
gwaith o drefnu 2016 yn dechrau
nawr, ac oni wneir hynny’n
brydlon fe fyddwn mew n
trafferthion dybryd. Bydd angen
creu rhestr o lywyddion y
flwyddyn, ac mae’n braf iawn
bob amser cael gwaed newydd.
Os hoffech chi gynnig eich
gwasanaeth fel llywydd ar gyfer
2016, cysylltwch â Rowland
Wynne.
Rydym yn eglwys sy’n credu
mewn rhoi cyfle i bawb, felly os
hoffech fod yn gyfrifol am oedfa yn
ystod y flwyddyn, mae croeso i chi
wneud hynny. Eleni, mae rhai pobl
yn llunio gwasanaethau ar ffurf
casgliad o ddelweddau, cerddi a
chaneuon ar themâu arbennig fel y
Sulgwyn, y gwanwyn a’r cynhaeaf.
Mae cyfle i unrhyw aelod
gyflwyno’r Myfyrdod hefyd, dim
ond i chi wneud eich dymuniad yn
hysbys.
Yn yr un modd, mae angen
ychwanegu at y tîm sy’n paratoi’r
daflen ac yn creu’r sleidiau ar gyfer
y sgrin o Sul i Sul. Medrwch
gymryd eich tro i wneud y naill
neu’r llall, neu’r ddau orchwyl
gyda’i gilydd. Mae dirfawr angen
rhagor o bobl i helpu gyda hyn:
tybed ai chi yw’r person iawn?
Does dim angen bod yn athrylith
dechnolegol oherwydd fe gewch
hyfforddiant ac arweiniad.
Y
newydd da arall yw nad oes yn
rhaid gwneud yn aml iawn chwaith,
wrth i’r tîm dyfu, mae maint y
cyfrifoldeb yn lleihau.
Rydym hefyd yn chwilio am
rywun i gynorthwyo gyda chynnal
gwefan y capel. Unwaith eto, fe
gewch hyfforddiant. Does dim
angen bod yn arbenigwr.
Os medrwch helpu gyda’r daflen, y
sgrin, y wefan neu’r Myfyrdod,
siaradwch gydag Emlyn Davies.
Pwy yw Pwy?
Os na chawsoch gopi o’r llyfryn
sy’n nodi manylion cyswllt
swyddogion a threfnwyr eglwys
Tabernacl yna holwch eich
Gofalwr Ardal neu cysylltwch
gyda Gwilym Huws.
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“Pobl sy’n wir gredu wnaiff
gadw’n capeli ni i fynd.”

Y Ganolfan

(Gwion Hallam – Cymru Dal i Gredu?)

Mae’r Ganolfan yn parhau’n
adnodd gwerthfawr i’r capel a’r
gymuned. Mae’r nosweithiau’n
Beth yw gwir gredu? Yn y Tabernacl ychydig flynyddoedd yn ôl, bu i ni geisio
atseinio i seiniau corau a
gweld mewn ychydig eiriau beth sy’n wir i ni ac yn ein dal gyda’n gilydd.
thrafodaethau pwyllgorau. Yn ystod
Cytunwyd gennym ar ôl mwy na chwe mis o ystyried:
y dydd cynhelir cwrs Cymraeg i
“Ein bod yn gymuned o bobl sydd wedi ymrwymo’n wirfoddol i geisio
Oedolion, clwb crefftau a nifer o
tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer ysbryd a
weithgareddau eraill. Ond mae
dysgeidiaeth yr Iesu.”
adegau pan fydd hi’n reit dawel, ac
mae’r pwyllgor yn awyddus i weld
Nid offeiriadaeth, diwylliant Cymraeg, Beibl anffaeledig cwbl awdurdodol,
defodau crefyddol, dyfalu athronyddol na chredoau ofergoelus, ond ein bod yn mwy o weithgareddau’n cael eu
gweld gwerth, cyfeiriad, goleuni, sylwedd a doethineb yn yr Iesu sy’n
cynnal yno gan y gymuned, yn
llewyrchu drwy dystiolaeth yr efengylwyr cynnar. I ateb y cwestiwn “Credu
enwedig yn ystod oriau’r dydd. Un
Beth?” gallwn ateb gan ddweud:
datblygiad newydd yw y bydd
Canolfan Cymraeg i Oedolion
1.
Bod gwerth i berson – yn ffrind a gelyn.
2.
Bod rhannu’n iawn am fod gwneud hynny’n hwyluso byw gyda’n gilydd. Morgannwg yn cynnal Noson
Sgwrsio yn y Ganolfan bob nos
3.
Bod pob person yn gyfrifol am les eraill – nid busnesa, ond gofalu a Fercher ym misoedd Gorffennaf ac
chefnogi.
Awst.
Gall “gwir gredu” sicrhau egni, ond gall ar yr un pryd sawru o gulni,
eithafiaeth, anghydbwysedd ac agwedd arwynebol.

4.
5.
6.

Bod maddau’n sylfaenol – onid yw gwneud hynny’n arbed pobl rhag
iddynt suro a bywyd ac ymgolli mewn euogrwydd.
Bod dilyn arweiniad Iesu yn ei gwneud hi’n amhosibl i fodloni ar fyw
mewn cymdeithas sy’n bodloni i gau i mewn arni’i hunan.
Bod anwesu gwerthoedd yr Iesu yn codi pobl i safon uchel (uchaf) o
fodolaeth sy’n agor y drws i ddemocratiaeth ac yn rhoi lle inni dderbyn
arweiniaeth synhwyrol.

Gallwn fod wedi gwneud rhestr arall gan ddefnyddio geiriau fel edifarhau,
sicrwydd ffydd a.y.y.b., a hyd yn oed canu emynau a mynd i’r cwrdd. Ond
credaf ein bod, fel eglwys, yn gallu derbyn ein bod ni i gyd ar sbectrwm ffydd
a bod cefnogi a dylanwadu ar ein gilydd yn angenrheidiol a llesol er mwyn i ni
allu “tyfu gyda’n gilydd mewn dealltwriaeth a gallu i ymarfer ysbryd a
dysgeidiaeth yr Iesu”. Onid yw hynny’n cynnwys 1 i 6 uchod?
O.N. Mae nifer ohonoch yn hynod ffyddlon yn yr eglwys ers tro byd – dewch,
ymrwymwch i bererindota gyda ni; y cyfan a ofynnir yw eich bod yn rhywle
rhwng 1–10 ar sbectrwm dilyn Iesu.
Eirian Rees

I hysbysebu’r cyfleusterau, felly,
paratowyd taflen liwgar
ddwyieithog, a’i dosbarthu yn y
pentref. Diolch calon i Amanda, un
o’n haelodau newydd, am ei
pharodrwydd i helpu gyda’r gwaith.
Mae’r Fenter Iaith hefyd yn
awyddus i ddefnyddio’r lle, ac
maent yn gofyn am syniadau – pa
weithgareddau hoffai’r gymuned eu
gweld yn cael eu cynnal yno?
Rhowch wybod – byddai aelodau’r
pwyllgor, Ann Dixey, Colin
Williams, Amanda Evans a Glenys
Roberts, yn falch o glywed
gennych.

Cronfa Aaron
Dros y misoedd diwethaf, bu Beti
Treharne a’r teulu, ynghyd â John
Thomas ac eraill, yn casglu arian i
Gronfa Aaron – cronfa a
sefydlwyd i helpu bachgen bach o
bentref Efail Isaf sy’n dioddef o
anableddau dwys. Mae arno angen
ystafell arbennig yn ei gartref, lle
gall chwarae’n gwbl ddiogel, a
dyna oedd y sbardun i sefydlu’r
gronfa hon.
Dros y misoedd diwethaf, codwyd
£5,000 trwy gyfres o wahanol
ddigwyddiadau. Ar 30 Ebrill,
cynhaliwyd cyngerdd yng Nghapel
y Tabernacl gyda chyfraniadau
gan Gôr yr Einion ynghyd ag
eitemau gan nifer o ysgolion lleol.
Dan arweiniad Nia Williams, ac
yng nghwmni nifer o aelodau o
deulu Aaron, llwyddwyd i godi
£1,020 tuag at y gronfa.

Aelodau Côr yr Einion yn perfformio noson y cyngerdd

Yn ogystal, cafwyd cyfraniadau
ga n G y md eit ha s G y mr a eg
Llantrisant, a chan blant ac
athrawon Ysgol Gyfun Garth
Olwg. Llwyddodd un o’ n
haelodau, Emlyn Penny Jones
(‘Pens’) i seiclo’r holl ffordd o
Gaernarfon i Gaerdydd er budd y
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gronfa – tipyn o gamp yn wir!
Mae trefnwyr y Gronfa’n awyddus
i ddiolch i bawb am bob ymdrech a
chefnogaeth, ac am eu haelioni.
Daw cyfleoedd eto i aelodau’r
Tabernacl gefnogi’r gronfa bwysig
hon yn ystod y misoedd nesaf.

CYLCHGRAWN CAPEL Y TABERNACL
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Mae’r Bwrdd wedi cwrdd yn rheolaidd dan Gadeiryddiaeth Wyn Jones
dros y misoedd diwethaf.
I gwrdd â dymuniad rhai aelodau o’r Bwrdd, cytunwyd bod angen ffordd

ddiffwdan o hysbysu’r aelodau pwy oedd yng ngofal amrywiol
weithgareddau a phwyllgorau’r eglwys a sut oedd modd cysylltu gyda
hwy pan fyddai galw. I’r pwrpas hwn lluniwyd llyfryn hwylus, Pwy yw
Pwy?, sy’n rhestru enwau a manylion cyswllt swyddogion a
threfnyddion yr eglwys i’w ddosbarthu i bob cartref. Cytunwyd hefyd
fod angen cryfhau dealltwriaeth ymhlith yr aelodau o rôl amrywiol
bwyllgorau a gweithgorau niferus yr eglwys a’u hysbysu o unrhyw
ddatblygiadau newydd. I’r perwyl hwn bydd cynrychiolwyr y gwahanol
bwyllgorau’n rhoi cyflwyniadau byr yn eu tro ar ddechrau gwasanaethau
cymun dros y misoedd nesaf. Eisoes mae Mike West wedi adrodd ar
waith y Pwyllgor Meddiannau, ac erbyn i chi ddarllen y rhifyn hwn o’r
Tafod fe fydd cynrychiolwyr yr Ysgol Sul hefyd wedi rhoi adroddiad
byr ar eu datblygiadau diweddaraf hwythau.
Ym mis Mawrth ac Ebrill bu rhai o aelodau’r Bwrdd wrthi’n brysur yn
trefnu cyfarfod anrhegu i Ann ac Eirian i nodi eu gwasanaeth clodwiw
i’r eglwys dros gyfnod o ddeugain mlynedd. Cynhaliwyd cyfarfod
llwyddiannus iawn iddynt yn Neuadd y Pentref yn dilyn y gwasanaeth
fore Sul 10 Mai pan gyflwynwyd fâs grisial i’r ddau.
Yn ôl yr arfer, mae’r Bwrdd yn derbyn adroddiadau’n gyson gan
wahanol bwyllgorau a gweithgorau’r eglwys ac yn rhyfeddu bob mis at
ddiwydrwydd y pwyllgorau hyn ac ymroddiad eu haelodau. Ceir
tystiolaeth o’r holl waith sydd ar droed gan y pwyllgorau a’r
gweithgorau hyn yn enw’r eglwys ar dudalennau’r rhifyn hwn o’r Tafod.
Un o Weithgorau prysuraf yr eglwys yn ystod y misoedd diwethaf yn
ddi-os oedd y Gweithgor Adeiladu. Rydym yn hynod ddiolchgar iddynt
hwy - dan arweiniad y Cadeirydd, Helen Middleton, a’r Ysgrifennydd,
Emlyn Penny Jones - am eu trylwyredd wrth baratoi’r cynllun gwaith i
atgyweirio’r capel. Hefyd, wrth ymgynghori ac ymweld â chapeli ac
eglwysi eraill, maent wedi derbyn gwybodaeth am yr opsiynau gorau
sydd ar gael wrth ddewis system wresogi, llawr a chadeiriau newydd.
Wrth i mi lunio’r adroddiad hwn, rydym yn parhau’n obeithiol y bydd y
gwaith adeiladu’n cychwyn cyn diwedd yr haf ac y bydd wedi’i gwblhau
ymhen rhyw dri mis. Yn ystod cyfnod yr adeiladu bydd angen i ni fod
yn hyblyg ac amyneddgar iawn ar foreau Sul, ond rydym yn
argyhoeddedig y bydd unrhyw drafferthion dros dro yn werth yr aros
pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.
Os ydych am ragor o wybodaeth am waith y Bwrdd, gallwch ddarllen y
cofnodion diweddaraf sydd wedi eu gosod yng nghyntedd y Capel, neu
gallwch eu cael dros e-bost dim ond i chi gysylltu gyda Gwilym ar
gehpengwern@yahoo.co.uk. Hefyd os oes unrhyw fater y carech i’r
Bwrdd ei drafod, yna cofiwch roi gwybod i un o’r aelodau.

Cylch Cadwgan
Llŷr Wyn Lewis oedd y siaradwr
yng nghyfarfod Cylch Cadwgan y
capel fis Mawrth. Yn ddarlithydd yn
adran y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd, mae wedi cyhoeddi dwy
gyfrol, sef Storm ar Wyneb yr Haul
a Rhyw Flodau Rhyfel. Cyfrol o
farddoniaeth yw’r gyntaf. Mae’r ail
yn troedio’r ffin rhwng ffaith a
ffuglen, rhwng nofel, cofiant a llyfr
teithio, gan blethu profiadau’r awdur
yn teithio â’r cof teuluol am frawd ei
daid a laddwyd yn ystod yr Ail
Ryfel Byd tra oedd yn brwydro yn
Syria. Y llyfr hwn a ddyfarnwyd yn
orau yng nghategori Ffeithiol
Greadigol Llyfr y Flwyddyn eleni.
Yn ei sgwrs, cyflwynodd Llŷr
ddetholiad o gerddi o Storm ar
Wyneb yr Haul, gan dynnu sylw at y
modd y dylanwadodd ei astudiaeth
academaidd o farddoniaeth Cymru
ac Iwerddon yn ystod blynyddoedd
cynnar yr ugeinfed ganrif – yn
benodol felly farddoniaeth T.
Gwynn Jones a W. B. Yates – ar ei
waith creadigol. Cafwyd cip, lle
oedd hynny’n briodol, ar gynnwys
Rhyw Flodau Rhyfel, a defnyddiodd
Llŷr offer digidol y Ganolfan i
arddangos rhai o’r lluniau sydd yn y
gyfrol.
Does dim dwywaith na lwyddodd
Llŷr i ddal sylw’r gwrandawyr
gydol y cyfarfod, ac roedd y
cyfuniad o ddarllen, siarad a
chyflwyno lluniau’n dra effeithiol.
Roedd pawb hefyd yn
gwerthfawrogi ei barodrwydd i
ymestyn a thrafod ei gyflwyniad
mewn ymateb i gwestiynau ar y
diwedd. Noson hynod ddifyr, a’r
gynulleidfa wedi mwynhau’n fawr.
Cynhelir y cyfarfod nesaf o Gylch
Cadwgan nos Wener 2 Hydref, pan
fydd Gareth F. Williams – enillydd
Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn 2015 –
gyda ni. Croeso cynnes i bawb.
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