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Oedfa Dathlu’r Ailagor 

 
Soniodd Wendy Reynolds, 
C a d e i r y d d  B w r d d  y 
Cyfarwyddwyr, am y gwaith caled 
a wnaed gan griw bach o bobl i 
w i r e d d u ’ r  f r e u d d w y d  o 
adnewyddu’r adeilad, a nododd 
fod y digwyddiad yn benllanw 
pum mlynedd o waith caled i nifer 
o bobl o fewn y gynulleidfa. 
Diolchodd yn arbennig i Wyn 
Jones, a gadeiriodd y Pwyllgor 
Llywio yn y blynyddoedd cynnar, 
ac a lwyddodd i ddwyn perswâd 
ar ei gyfaill Peter Gillard i 
weithredu fel ymgynghorydd; 
roedd Peter yn arbenigwr ym 
maes adeiladu, ac yn fodlon rhoi 
ei wasanaeth yn rhad ac am 
ddim.  Yn 2014, fe basiwyd y 
fflam Olympaidd ymlaen i ddwylo 
criw newydd, pan wahoddwyd 
Helen Middleton ac Emlyn Penny 
Jones i fugeilio’r prosiect a 
gwei thredu fel  cydlynwyr 
rhyngom ni a’r adeiladwyr, a go 
brin bod yr un capel erioed wedi 
gweld partneriaeth well ar waith. 
Cyflwynwyd rhodd bob un i 
Helen, Emlyn a Peter i gydnabod 
eu gwaith, sef cloc gwydr gydag 
ysgythriad pwrpasol arno yn 
diolch iddynt am eu gwaith. 
Dilynwyd yr oedfa gyda chinio i 
bawb yn Neuadd y Pentref. Mawr 
yw ein diolch i bawb a weithiodd 
yn galed i sicrhau llwyddiant y 
diwrnod.  

Er i ni fel cynulleidfa symud yn ôl i mewn i’r capel ar ei newydd wedd ym mis Ionawr, bu’n 
rhaid i’r agoriad swyddogol aros tan ganol Mai er mwyn trefnu’r dathliadau’n iawn. Ac o’r 
diwedd, cyrhaeddodd y diwrnod mawr gydag oedfa hwyliog iawn fore Sul, 15 Mai. Cafwyd 
eitemau amrywiol gan y plant, y bobl ifanc, Huw M, Côr yr Einion a Pharti’r Efail, yn 
ogystal â chyfle i wrando ar gyflwyniad gan Eirian Rees yn amlinellu hanes yr achos. 
Roedd Heulyn mewn hwyliau ardderchog yn llywio’r digwyddiadau, a chafwyd cyfieithu ar  
y pryd ar gyfer y gynulleidfa Saesneg ei hiaith gan Helen Prosser.  

Dim seddau gwag ar y llawr, a fawr o le yn y llofft chwaith yn oedfa’r agoriad 

Plant yr Ysgol Sul yn morio canu i gyfeiliant Huw M, a phob un i weld 

wrth ei fodd i fod yn rhan o’r achlysur hanesyddol 

Ceir adroddiad a llun pellach   
o’r oedfa ddathlu  

ar dudalen 10 
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Bedydd Anghyffredin 

Fel y gwyddom yn dda, dyw 
gweld pethau annisgwyl 
mewn oedfa ddim yn 
anghyffredin yn hanes y 
Tabernacl, ond roedd yr 
achlysur ar fore’r 6ed o 
Fawrth eleni yn eithriad hyd 
yn oed i ni, a hithau’n Sul y 
Cymun ac yn Sul y Mamau. 
Ond yr hyn a’i gwnaeth yn 
fore cofiadwy oedd y cyfle i 
fedyddio pump o bobl ifanc 
ac un oedolyn. Nid yn aml y 
bydd hynny’n digwydd! 
 Jane Eryl Jones oedd 
yn gweinyddu’r bedyddiadau, 
a gwnaeth hynny gyda’i 
hurddas a’i chynhesrwydd 
arferol. Y bobl ifanc a 
fedyddiwyd oedd Dafydd 
Powell, Nia Powell, Gethin 

Evans, Mari Evans ac Elis 
Rees. Yna, cafwyd achlysur 
llawen iawn gyda bedyddio 
oedolyn, sef Lisa Powell, mam 
Dafydd a Nia. Cafwyd ychydig 
eiriau pwrpasol am bob un 
gan Jane Eryl, ac roedd yn 
arbennig o braf gweld 
teuluoedd a pherthnasau’r 
rhai a fedyddiwyd wedi ymuno 
â ni. Yna, derbyniwyd Lisa yn 
gyflawn aelod gydag ychydig 
eiriau pwrpasol gan Wendy 
Reynolds, Cadeirydd Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr. 
 Roedd y Cymun yng 
ngofal  W yn Rees,  a 
g w a h o d d w y d  a e l o d a u 
dosbarth hynaf yr Ysgol Sul i 
gyfranogi o’r sacrament gyda’r 
oedolion.  

Ar fore Sul 24ain Ebrill bedyddiwyd Llywelyn Teifi, mab Hywel 
a Gwenfair Gruffydd a brawd Teilo. Gweinyddwyd y bedydd 
gan y Parchedig Lona Roberts, hen-fodryb Llywelyn. Yna 
bythefnos yn ddiweddarach, ar 8ed Mai, tro Elan, merch Craig 
a Leanne Spanswick, Gwaun Meisgyn, oedd hi i gael ei 
bedyddio gyda Jane Eryl Jones yn gweinyddu. Braf oedd cael 
croesawu teuluoedd y ddau i’r oedfaon arbennig hyn.  

Dau Fedydd Arall 

Yn Eisiau:  

Rheolwr Safle 

 
Dros yr wyth mlynedd 
ddiwethaf, bu’r eglwys yn 
hynod o ffodus yn ei 
Rheolwr Safle cydwybodol 
a dibynadwy. Ond ar 
ddechrau flwyddyn hon fe 
hysbysodd Ann Dixey 
a e l o d a u ’ r  B w r d d 
Cyfarwyddwyr ei bod yn 
dymuno rhoi’r gorau i’w 
swydd ar 31 Rhagfyr 2016.  
 Byddwn, felly, yn 
hysbysebu ymhlith yr 
aelodau ac yn ehangach 
am olynydd i Ann i 
ddechrau ar y gwaith o 1 
Ionawr 2017. Swydd 
gyflogedig ran-amser yw 
hon sy’n cwmpasu ystod 
eang o gyfrifoldebau, 
megis cadw dyddiadur o’r 
mudiadau ac eraill sydd 
am hurio’r Capel neu’r 
Ganolfan, trefnu i agor a 
chau’r adeiladau a’u 
gwresogi yn ôl y galw, a 
goruchwylio gwaith y 
glanhawr. Bydd disgwyl i’r 
Rheolwr hefyd fynychu 
cyfarfodydd Pwyllgor y 
Meddiannau yn rhinwedd 
y swydd, ac i dynnu sylw’r 
Pwyllgor at unrhyw 
ddiffygion yn yr adeiladau.  
 Os oes gennych 
ddiddordeb yn y gwaith 
pwysig hwn – neu’n 
adnabod unrhyw un allai 
fod â diddordeb – gallwch 
holi am ragor o wybodaeth 
am y dyletswyddau a’r 
telerau a gynigir trwy 
gysylltu â Mike West 
(Cadeirydd Pwyllgor y 
Meddiannau), Wendy 
Reynolds (Cadeirydd y 
Bwrdd) neu Gwilym Huws 
(Ysgrifennydd).Byddai 
Ann hefyd yn fwy na 
pharod i ateb unrhyw 
gwestiynau am natur y 
swydd.  
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TAFLEN HYSBYSEBU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’n siŵr eich bod wedi sylwi ar y daflen 
liwgar sydd ar gael yng nghyntedd y capel ers 
rhai wythnosau. Fe’i cynhyrchwyd ar gais 
Bwrdd y Cyfarwyddwyr i’w dosbarthu ymhlith 
ymwelwyr a rhai o’r rhieni ifanc sy’n dod atom 
yn gyson ond sydd heb eto ymaelodi gyda ni. 
Wrth reswm, mae croeso i bawb gymryd copi, 
hyd yn oed os buoch yn aelod ers degawdau.  
 Mae’r daflen yn ceisio egluro mewn 
ychydig eiriau pa fath o gapel ydym ni. Roedd y 
cyfarwyddwyr yn ymwybodol bod rhai o’r rhieni 
ifanc sy’n mynd i’r Ysgol Sul yn colli gweld a 
chlywed beth sy’n digwydd yn yr oedfaon wedi i’r 
plant ymadael. O ganlyniad, efallai nad ydyn 
nhw bob amser yn gwybod sut mae’r capel yn 
cael ei redeg, beth yw ffurf ein hoedfaon, dros 
beth rydym ni’n sefyll a sut rydym ni’n ymestyn 
i’r gymuned.  
 Ceisiwyd esbonio ein bod yn rhan o grŵp 
ehangach o eglwysi o dan yr enw Undeb yr 
Annibynwyr Cymraeg, ond ein bod, i bob 
pwrpas, yn eglwys gydweithredol, sydd yn 
gwmni elusennol gyda Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r 
aelodau’n cynrychioli’r gwahanol elfennau o 
fewn yr eglwys.  Ond efallai mai neges bwysicaf 
y daflen yw ein bod yn eglwys gynhwysol, sy’n 
fodlon croesawu unrhyw un, beth bynnag eu 
daliadau,  cyn belled â’u bod yn barod i barchu 
gwahaniaethau ac yn fodlon ceisio tyfu gyda’r 
gweddill ohonom mewn dealltwriaeth a gallu, i 
ymarfer dysgeidiaeth ac ysbryd Iesu.   
 Os na chawsoch gopi o’r daflen eto, 
cofiwch gymryd un y tro nesaf y dewch i’r capel, 
neu chwiliwch amdani ar y wefan: http://
www.tabernacl.org/hanes-yr-achos/  

Canlyniadau 94%: 

‘Ymdawelu’r Enaid’  

ac  

‘Atgyfnerthu’r Batri’ 
 
 
Yr hyn sy’n wych am gynulleidfa’r Tabernacl 
yw bod pawb wastad yn barod i chwarae gêm! 
Pan ddaeth Gethin Rhys atom ni ar y 3ydd o 
Orffennaf, fe gyflwynodd ei fyfyrdod ar thema 
‘Y Saboth’, ac i gyd-fynd â hyn, gwahoddwyd 
ni i chwarae gêm o’r enw 94%. Nod y gêm yw 
dyfalu 94% o atebion pobl i ryw gwestiwn 
neu’i gilydd. Fe lwyddon ni i ddyfalu beth mae 
pobl yn tueddu i’w wneud ar ddydd Sul, sef 
Cysgu (24%), Cinio teuluol (17%), Gwylio’r 
teledu (14%), Mynd am dro (12%), Gorffwys / 
Addoli (11%), Chwaraeon (9%), Glanhau 
(5%), a Garddio (2%).  Yna, gofynnwyd i ni roi 
ein hatebion ninnau i’r cwestiwn ‘Pam dod i’r 
Tabernacl ar fore Sul?’  
 Roedd yn rhaid gorsymleiddio nifer o’r 
atebion i gael y casgliadau. Dwy enghraifft 
hyfryd o hyn oedd ‘Ymdawelu’r enaid’ ac 
‘Atgyfnerthu’r batri’, sy’n cyfleu’r rhywbeth 
arbennig hwnnw sydd i’w gael o ddod i’r 
Tabernacl ar fore Sul, yn ogystal ag ambell 
gêm!   
 Diolch i chi am fod mor barod i gymryd 
rhan. Allwch chi ddyfalu beth oedd yr atebion? 
 

29% – Cymdeithasu / Cyfeillgarwch / 
Ffrindiau 
21% – Myfyrdod / Amser i feddwl 
13% – Addoli / Cydaddoli 
8% – Dysgu / Ysgol Sul 
6% – Canu / Cerddoriaeth 
5% – Helpu / Codi arian 
5% – Cofio beth sy’n bwysig 
4% – Hwyl / Chwarae 
3% – Gwrando / Pregeth 
    
 
Dyna ddigon i gnoi cil drosto dros wyliau’r haf!
    

http://www.tabernacl.org/hanes-yr-achos/
http://www.tabernacl.org/hanes-yr-achos/
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MERCHED Y TABERNACL  

Cychwynnwyd y flwyddyn yn y ffordd arferol trwy 
gwrdd am ginio canol dydd ym mwyty Caesar’s, 

Creigiau. Daeth nifer dda ohonom ynghyd, a 
chawsom brynhawn pleserus yng nghwmni’n gilydd. 
Cyngerdd yn y Coleg Cerdd a Drama oedd y man 
cwrdd ym mis Chwefror, lle cawsom ein diddanu gan 
Gôr a Cherddorfa’r Coleg yn perfformio dau ddarn 
gan Beethoven – Ah! Perfido gyda’r soprano Reisha 
Adams, ac yna’r Symffoni Gorawl. Swynwyd y 

gynulleidfa’n llwyr gan berfformiad Rachel Starritt, y 
pianydd dall, sy’n hanu o Fracla, Pen-y-bont ar 
Ogwr.  
 Ein siaradwraig wadd yng nghyfarfod mis 
Mawrth oedd y Parchedig Rhiannon Francis, caplan 
ysbyty sy’n gweithio’n bennaf gyda phlant a phobl 
ifanc. Rhoddodd fraslun i ni o’i gwaith yn gweini 
cysur i gleifion a’u teuluoedd yn ôl y galw. Ym mis 
Ebrill aethom i Theatr y Sherman i weld ‘Mrs 
Reynolds a’r Cena Bach’, addasiad Meic Povey o 
ddrama gan Gary Owen. Roedd hi’n ddrama bwerus, 
yn amlygu’r gwrthdaro rhwng y breintiedig a 
pharchus ar y naill law, a’r difreintiedig â’u cefndir 
anffodus a heriol ar y llaw arall.  
 Roedd yr awyrgylch gryn dipyn mwy pleserus 
ac ysgafn ar fore braf ym mis Mai pan gwrddon ni 
am goffi a chlonc mewn siop goffi wahanol iawn, sef 

‘Sunflower and I’ yn Sgwâr Mount Stuart ym Mae 
Caerdydd.  Gellir prynu blodau a henebion o bob 
math yno hefyd, wrth yfed coffi, gwrando ar ‘Calon 
Lân’ ac edrych o gwmpas ar y dodrefn hynod o 
ddiddorol. Ym mis Mehefin teithiodd nifer dda o 
aelodau Merched y Tabernacl i Langynwyd i 
gwrdd ag Allan James, un o’n cyd-aelodau sy’n 
awdurdod ar hanes a llên gwerin yr ardal.  
 Gwelsom garreg fedd Ann Thomas, y ferch o 
Gefn Ydfa, tu mewn i’r eglwys a bedd Wil Hopcyn, 
ei chariad honedig, yn y fynwent. Tynnodd Allan 
ein sylw hefyd at y gofeb yn yr eglwys i T. C. 
Evans, sy’n fwy adnabyddus i ni fel Cadrawd. Ar ôl 
mwynhau cinio blasus yn y dafarn gyfagos, 
cawsom ein tywys i glos fferm Cefn Ydfa lle 
tynnwyd y llun uchod. Diolch yn fawr iawn i Allan 
am ddiwrnod hynod ddiddorol. 
 Diolch i bawb sydd wedi helpu i drefnu a 
llunio rhaglen amrywiol iawn unwaith eto. Fel arfer, 
mae croeso mawr i aelodau newydd ymuno â ni. 

Dyw’r teitl Cristnogaeth 21 
ddim yn anghyfarwydd i 
aelodau Capel y Tabernacl. 
Bydd y geiriau hyn yn 
ymddangos yn lled gyson ar y 
daflen wythnosol wrth inni 
dynnu sylw at eu gwefan, ac fe 
welwn gyhoeddiadau achlysurol 
am eu gweithgareddau. Ond 
efallai nad yw pawb yn gwybod 
am amcanion Cristnogaeth 21. 
      Sefydlwyd Cristnogaeth 21 

yn y flwyddyn 2008 gan griw 
bychan o weinidogion a 
lleygwyr sy’n awyddus i weld 
d e h o n g l i  h a n f o d i o n 
Cristnogaeth radical ar gyfer yr 
oes bresennol, ac fe ddaeth 
peth o’r ysgogiad o’r eglwys 
hon. Credai’r sefydlwyr fod y 
Gymru Gymraeg wedi dioddef 
yn ystod y blynyddoedd 
diweddar o ddiffyg trafodaeth 
eang ar natur Cristnogaeth yn 
ein dyddiau ni, ac mae’r ffigur 
21 yn amlwg yn cyfeirio at yr 
unfed ganrif ar hugain.   

Ymdrech, felly, yw Cristnogaeth 
21 i gynnal fforwm i roi llais i ystod 

eang o safbwyntiau diwinyddol 
Cristnogol er mwyn miniogi a 
chyfoethogi meddylfryd Cristnogol 
Gymraeg.  
 Mae gan y grŵp wefan 
fywiog sy’n cynnwys llawer o 
elfennau gwahanol gan gynnwys 
fforwm a elwir yn Fwrdd Clebran 
lle y gall pobl gyfnewid sylwadau a 
syniadau. Anfonir neges gryno, 
amserol, at y dilynwyr bob 
wythnos ar ffurf e-bost, ac mae 
rhai o aelodau’r eglwys hon ymysg 
yr awduron.  Os hoffech dderbyn y 
negeseuon hyn,  gallwch gysylltu 
ag emlyn.davies@which.net 
Gallwch hefyd ymuno â’u tudalen 
Facebook drwy wneud cais i fod 

yn rhan o’r criw.  
 Efallai mai’r datblygiad 
mwyaf cyffrous yn ddiweddar oedd 
lansio’r cylchgrawn crefyddol, 
digidol, cyntaf erioed ar y wefan 
dan y teitl AGORA. Man cyfarfod 
yw AGORA  yn  yr iaith Roeg, y 

man lle’r aeth Paul ati i geisio 
mynegi’r newyddion da mewn 
iaith seciwlar, sef iaith ei 
gyfnod. Mae’n disgrifio’n dda 
amcan y fenter hon i greu 
cylchgrawn digidol Cymraeg 
fydd o ddiddordeb a bendith i 
bawb y mae enw Iesu yn 
bwysig iddyn nhw. 
  Bydd Cristnogaeth 21 yn 

t r e f n u  g w a h a n o l 
ddigwyddiadau blynyddol 
megis ambell ddarlith, encil 
d r o s  b e n w y t h n o s  a 
Chynhadledd Flynyddol.  Yn 
Nant Gwrtheyrn y bu’r encil 
eleni, a chynhelir y Gynhadledd 
Flynyddol yn Aberystwyth ar 24 
Medi. Fe welwch hysbyseb ar 
wahân yn y Tafod am ddarlith 
gan yr Esgob John Spong i’w 
chynnal yng nghapel Salem, 
Caerdydd ar 23 Hydref eleni. 
   
 Mae’r manylion llawn am 
yr holl weithgareddau i’w cael 
yn: www.cristnogaeth21.cymru 

Beth yw Cristnogaeth 21? 

 

Merched y Tab 
ar glos fferm 
Cefn yr Ydfa 
yng nghwmni 
Allan James 

mailto:emlyn.davies@which.net
http://www.cristnogaeth21.cymru
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Roedd mis Ionawr eleni’n ddechrau ar gyfnod 
newydd, cyffrous i aelodau’r Tabernacl wrth i ni 
ddychwelyd i addoli yn y capel ar ei newydd 
wedd. Ond roedd yn ddechrau newydd mewn 
ffordd arall hefyd, wrth i gyfnod maith a disglair 
Carey Williams fel prif organydd ddod i ben. 
Pwy fyddai’n llenwi’r bwlch a adawyd ar ei ôl? 
Sut fyddai’r drefn newydd yn gweithio? 
 Doedd dim angen i neb boeni. Camodd 
Sian Elin Jones yn ddidrafferth i swydd y prif 
organydd, a chynnull tîm o aelodau oedd yn 
fodlon cymryd eu tro i lenwi’r Suliau. Bellach, 
a’r drefn newydd ar waith ers dros chwe mis, 
ac organ newydd wedi disodli’r offeryn fu’n 
gwasanaethu’r gynulleidfa am 25 mlynedd, 
mae’n gyfle da i ni ddod i adnabod Sian Elin yn 
well. 
 Ganed Sian yng Nghapel Dewi, 
Llandysul, ond yn fuan symudodd y teulu i 
ardal Llanelli. Bydwraig ardal oedd ei mam, ac 
roedd dylanwad ei magwraeth wledig hi yn Sir 
Aberteifi yn elfen gref ym mywyd Sian – nid yn 
unig oherwydd ei thafodiaith bur, a’i gallu i droi 
ei llaw at unrhyw beth, ond hefyd ei phwyslais 
ar barchu eraill, beth bynnag fo’u credo. 
 Cafodd cymdogion Sian – Les a Mattie 
Morris, oedd yn flaenllaw yn yr Eglwys leol – 
gryn ddylanwad arni, gan ei chyflwyno i 
emynau a threfnau eglwysig, a rhoi cyfle iddi 
gymryd rhan mewn cyngherddau yn yr ardal. 
Cyn iddi fynd i’r coleg, cafodd Sian wersi ar yr 
organ gan Mattie, a dim ond wrth edrych yn ôl 
y sylweddolodd bwysigrwydd y cyfnod hwn 
iddi. 
 Yn wyth oed, dechreuodd Sian gael 
gwersi piano gyda Miss Meryl Evans, aelod 
yng Nghapel Als, Llanelli. Bob wythnos, 
dewisai’r athrawes emyn-dôn gwahanol i Sian 
ei ddysgu – ymarferiad buddiol iawn gan mai 
cordiau emynau, yn ôl Elton John, yw sail 
llawer o gerddoriaeth boblogaidd! 
 Addysgwyd Sian yn Ysgol Gymraeg Dewi 
Sant ac Ysgol Ramadeg y Merched, Llanelli, a 
graddiodd mewn cerddoriaeth yn Aberystwyth. 
Dilynodd gwrs ôl-radd mewn addysg ym 
Mangor, cyn cael ei phenodi’n athrawes yn 
Ysgol Gynradd Trimsaran. A hithau wedi’i 
magu yng nghysgod Parc y Strade, roedd Sian 
wrth ei bodd fod rygbi’n rhan annatod o fywyd 
y pentref a’r ysgol, a Jonathan Davies yn eilun 
lleol. A do, bu Sian yn addysgu sgiliau’r gêm i’r 
disgyblion! 

 Yn ddiweddarach, symudodd Sian i 
Bontypridd i ddysgu, gan gael ei phenodi’n 
ddiweddarach yn Gydlynydd Cerddoriaeth. 
Llanilltud Faerdref yw ei chartref ers bron i 30 
mlynedd; yno y ganed ei mab, Geraint, sy’n 
rhannu diddordeb ei fam mewn rygbi, er mai 
pêl-droed yw ei brif ddiléit ers tro bellach. 
Roedd ei dîm yn fuddugol yng Nghynghrair 
Hamdden Cymru’n ddiweddar, a moment falch 
i Sian oedd ei weld yn ennill gwobr ‘Chwaraewr 
y Twrnamaint’.  
 Ond cerddoriaeth o bob math yw prif 
ddiddordeb Sian. Bu’n cyfeilio i Gôr Meibion 
Llanelli, ac ymhlith uchafbwyntiau’r cyfnod 
hwnnw roedd cymryd rhan mewn dathliad Gŵyl 
Ddewi yn Neuadd Albert, a chyfeilio i Stuart 
Burrows. Arferai rhai o’r côr ddiddanu timau 
rygbi o wledydd megis Awstralia a Fiji, a 
rhoddai hyn bleser mawr i Sian fel un sy’n frwd 
dros y gêm! Er mai ei huchelgais erstalwm 
oedd chwarae’r allweddellau mewn band roc, 
mae hi bellach yn mwynhau cyfeilio i Gôr yr 
Einion, sy’n codi arian at elusennau lleol – ac, 
yn ôl pob sôn, yn trefnu parti Nadolig di-ail!  
 Pan ddaw cyfle i ymlacio mae Sian a 
Matthew, ei phartner, yn mwynhau teithio, ond 
does dim byd i guro awyrgylch heddychlon eu 
carafán yng ngorllewin Cymru. Maen nhw 
hefyd wrth eu bodd yng Nghernyw, lle mae 
chwaer Sian yn byw. 
 Hoffai Sian ddiolch i Carey am ei gymorth 
a’i gyngor parod wrth iddi ymgyfarwyddo â’r 
organ newydd, ac i’r rhai sy’n fodlon rhannu’r 
baich o gyfeilio yn y gwasanaethau. Diolchwn 
ninnau i Sian am ei pharodrwydd i rannu ei 
hanes, a dymunwn bob hapusrwydd iddi hi a 
Matthew – heb anghofio Nel y ci! – yn y 
dyfodol. 
EH 

Portread: Sian Elin 
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Oedd, mi roedd hi’n argyfwng 
ar Lesotho fach chwe blynedd 
yn ôl pan brofodd Elenid, 
Jenny a finne y tlodi enbyd, y 
frwydr feunyddiol i fyw, y 
trais, y twyll, breuder bywyd, y 
caledi dybryd, yr hinsawdd 
creulon . . . Gallwn restru’r 
amgylchiadau anffafriol sy’n 
wynebu trigolion y deyrnas 
fach  hon yn ddiddiwedd, ond 
dyma welson ni efo’n llygaid 
ein hunain ar ein hymweliad 
cyntaf â Lesotho yn 2010.  
Teithiodd y tair ohonom yno a 
hynny ar wahoddiad cyfeillion, 
aelodau Eglwys yr LEC ym 
Mohale’s Hoek, ychydig i’r de o’r 
brifddinas, Maseru. Ond roedd 
‘ychydig’ yn golygu rhyw 40 milltir a 
thros bedair awr dros ffyrdd 
caregog, llawn tyllau, a thrwy 
nentydd a chaeau! Gwenallt Rees, 
aelod o Gapel y Tabernacl, 
Caerdydd a greodd y cysylltiad i ni 
fel Eglwys. Ers rhai blynyddoedd 
roedd Capel y Tabernacl wedi 
gefeillio gyda’r Eglwys LEC ym 
Maseru er mwyn cynorthwyo’r bobol 
leol ym mha ffordd bynnag y 
medrent. Mae Gwenallt a Non, 
ynghyd ag aelodau gweithgar, hael 
y Tabernacl, wedi codi miloedd o 
bunnau a bellach saif Canolfan 
Feddygol syml ond hynod effeithiol 
y tu allan i Maseru a godwyd ac a 
gynhelir, diolch i ymdrechion y 
Tabernacl.  
 Roedd Gwenallt yn ffyddiog y 
gallem ninnau yn y Tabernacl, Efail 
Isaf, gynorthwyo’n cyd-Gristnogion 
mewn ardal arall, llai poblog ond 
dirfawr ei hangen am gymorth, ac 
fe’n gefeilliwyd â phentref bach 
Mohale’s Hoek. Felly, wedi cyfnod o 
gyfnewid e-byst – pan fyddai trydan 
a thywydd yn caniatáu – trefnwyd i 
ni’n tair fynd allan i weld beth yn 
union oedd sefyl l fa’r  wlad, 
anghenion y gymdeithas a sut y 
gallem fod o gymorth uniongyrchol. 
Trefnwyd amserlen lawn, amrywiol 
a dadlennol ar gyfer ein arhosiad o 
bythefnos a hanner: cyfarfodydd yn 
yr Eglwys, yr ysgol uwchradd leol 
yn Likuena, yr ysbyty, cartrefi plant 
amddifad, pwyllgorau pobol ifanc, 
prosiectau arbrofol i dyfu cnydau, 
a’r aelwydydd hynny a gynigiai  

loches a ’chydig faeth yn feunyddiol i’r 
cannoedd plantos amddifad, digartref, 
rhai ohonynt, yn ardal Mohale’s Hoek. 
Cawsom brofiadau dirdynnol fydd 
gyda ni am byth.  
 Buom ninnau’n ceisio rannu o’n 
profiadau ni – Elenid, oedd wedi 
gweithio a theithio yn helaeth ar 
gyfandir Affrica trwy ei gwaith i 
Gymorth Cristnogol; Jenny Mac, 
fferyllydd wrth ei galwedigaeth, a 
minnau’n rhyw bwt o athrawes. Wrth 
weld yr holl alw, fe benderfynon ni 
gynorthwyo’r prosiectau bwydo. Pan 
oedden ni allan yno roedd yna bedwar 
teulu bach – oedd yn aelodau o’r 
Eglwys – yn agor eu drysau led y pen i 
rhwng deugain a thrigain o blantos 
bach ar ddiwedd eu diwrnod ysgol bob 
dydd o’r flwyddyn ac yn cynnig plataid 
o fwyd iddynt. Dyna oedd eu hunig 
gynhaliaeth gan amlaf. Cost hyn i bob 
teulu yn fisol oedd tua deugain punt. O 
gyfrannu rhywfaint o bres, byddai 
modd gwella ansawdd y bwyd a 
chynnig amrywiaeth. Felly, pan gofia i 
– ar ddiwedd Gwasanaeth Cymun fel 
arfer – byddaf yn dal fy ‘begging-bowl’ 
yng nghyntedd y capel ac yn derbyn 
cyfraniadau gyda diolch tuag at 
ariannu y prosiectau bwydo yn 
Mohale’s Hoek. Trwy eich haelioni chi, 
aelodau a ffrindiau, rydym wedi 
llwyddo i anfon tua £500 y flwyddyn i 
gyfrif banc yr Eglwys ym M.H. ers 
2011 i’w ddosbarthu i’r teuluoedd sy’n 
rhan o’r prosiect. Anhygoel! Gyda 
chymaint o alw ag sydd yn y byd, 
rydym yn dal i fedru gwneud 
gwahaniaeth i gornel fechan mewn 
gwlad digon di-nod. Er gwybodaeth, 
gwlad fechan, fynyddig, gyda chwta 
tair miliwn o boblogaeth ydy Lesotho, 
wedi’i hamgylchynu gan Dde Affrica 
fawr, gyfoethog a phwerus. Siaredir 
dwy iaith yno, sef Sesotho a Saesneg; 
y Basotho yw’r bobol, a’r maloti yw eu 
huned ariannol, sy’n unigryw i 
Lesotho.  
 Yn 2012, cefais gyf le i 
ailymweld â Lesotho yng nghwmni 
dau o aelodau ifainc y Tabernacl, 
Enfys Dixey a Carwyn Hedd. Profiad 
arall amheuthun. (Darllener eu 
dyddiaduron diddorol yn rhifyn 3, 
Tafod y Tab, Medi 2012.) Digon tebyg 
oedd yr amserlen, ond braf oedd 
gweld datblygiadau – er yn fychan – 
ers yr ymweliad blaenorol.  
 Roedd y prosiectau bwydo wedi  

cynyddu (ynghyd â’r galw amdanynt, 
yn anffodus); ansawdd y bwyd wedi 
gwella; pobol ifainc yr Eglwys yn 
weithredol ac yn cael eu clywed; yr 
aelodau hŷn yn cynnig cyrsiau/
rhannu sgiliau gyda’r aelodau iau; y 
ffermydd yn dal i arbrofi; gwledydd 
fel Canada yn cymryd diddordeb yn 
y cnydau a rhannu arbenigedd; y 
brifddinas Maseru wedi ehangu a 
gwella o ran darpariaeth siopau a 
gwasanaethau. Ond roedd y tlodi 
cynhenid, y newyn, y diweithdra a’r 
anobaith ymhlith yr ifainc, yr 
achosion o HIV a’r marwolaethau 
cynnar, y diffyg yn y cnydau, eto fyth 
yn parhau. 
 Darlledwyd rhaglen deledu ar 
S4C yn ddiweddar gyda Garry 
Owen yn cyflwyno, a Gwenallt Rees 
ei hun yn sylwebu ar yr argyfwng 
cyfredol yn Lesotho. Argyfwng yw 
hwn sy’n codi oherwydd y sychder 
difrifol sydd wedi taro’r wlad gan 
ddifetha’r holl gnydau a heuwyd y 
tymor blaenorol. Mae’r trigolion yn 
wynebu gaeaf anodd iawn – mae eu 
porthiant wedi methu; prisiau bwyd 
yn cynyddu; bwyd yn brin; anifeiliaid 
y n  newy nu ;  m ar wo l ae t hau 
annhymig. Yn sgil ei ymweliad, 
gwnaeth Gwenallt apêl daer i 
gapeli ’r cylch yn gofyn am 
gyfraniadau ar frys. Yn ein ‘cronfa 
Lesotho’ roedd gennym ni dros fil o 
bunnau a gasglwyd dros y flwyddyn, 
a gwelsom hyn fel cyfle i anfon y 
pres allan i’r wlad yn ddiogel. 
Ardaloedd Mohale’s Hoek a 
Mafeteng sydd wedi cael eu taro 
waethaf gan y sychder, ac o 
ganlyniad i’w apêl casglwyd ac 
anfonwyd dros £8,000 allan i’r 
Gronfa Argyfwng. 
 

 Bydd ein cefnogaeth yn 
parhau tra medrwn. Carwn 
ddiolch o waelod calon i chi 
am bob cyfraniad mawr a 
bach. Os hoffech ymuno â’r 
grŵp bychan sy’n ceisio 
l lywio ’ r  prosiec t,  p l is 
cysylltwch â fi. Falle y daw 
cyfle i ymweld â Mohale’s 
Hoek eto yn y dyfodol.   
 
   Nia Williams 

Argyfwng Lesotho 
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Estyn Llaw i’r Gymuned... 

HELPU  FFOADURIAID 
 
Bu'r ymateb i'r ymgyrch dilladu plant bach mewn 
gwersylloedd ffoaduriaid yn hynod o gynhyrchiol, 
diolch i haelioni'r rhai gyfrannodd ddillad o safon 
uchel ac arian ar gyfer prynu dillad newydd. Fe 
gyrhaeddon nhw Wlad Groeg yn ddiogel drwy 
gydweithrediad St Vincent de Paul, elusen 
ryngwladol yn Ballymena, Gogledd Iwerddon, ac 
mae'n hyfryd gweld lluniau o'r plant yn eu dillad 
newydd.  Fe anfonwyd cyflenwad o eli haul hefyd, 
ac fe dderbynion ni gyflenwad o gribau llau gan 
Well Pharmacy, Tonteg. Diolch arbennig hefyd i 
Flynyddoedd 12 a 13 Ysgol Gyfun Gartholwg am 
gynnal casgliad arbennig i gefnogi'r ymgyrch. 
 
Fe fydd ymgyrch newydd yn dechrau ym mis Medi i 
gasglu dillad gaeaf. Gwyliwch y daflen a'r wefan 
am fwy o fanylion, neu cysylltwch â Carys Davies 
neu Ann Davies. 

CASGLIAD YR AMLENNI BROWN 

 

Elusennau 2016 
 
 

Gofalwyr Ifanc, Pontypridd 

Gorwelion Newydd Iechyd Meddwl, Aberdâr  

Prosiect Peilot De Cymru, Y Samariaid 

Ysgol Tŷ Coch 

Eye to Eye Counselling Service, RCT 

 
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL 

 

 
 
 
 
 
Fe gasglwyd dros £1,500 yn ardal y capel eleni, 
diolch i'r casglwyr ffyddlon ac i ddycnwch John 
Llewelyn Thomas yn trefnu a chydlynu'r gwaith 
bob blwyddyn. Gobaith y pwyllgor lleol ar gyfer 
y dyfodol yw trefnu gweithgareddau codi arian 
yn ogystal. 

Ann a Carys yn didoli’r dillad yn barod i’w hanfon 

Plant ffoaduriaid yn dangos y dillad ddaeth o’r Tabernacl 
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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, Sian Elin Jones, 
Gwerfyl Morse, Geraint Rees, 
Heulyn Rees, Lowri Roberts, Nia 
Williams. 

TAFOD  Y  TAB 
 

Pe byddech chi’n fodlon golygu 
rhifyn o Tafod y Tab, rhowch 
wybod i Lowri Roberts neu Emlyn 
Davies. Cyhoeddir y rhifyn nesaf 
ym mis Ionawr 2017. 

Duw yw’r Broblem  

(Aled Jones Williams a Cynog Dafis) 

 
Dyma gyfrol i gorddi dyfroedd byd crefydd yng 
Nghymru, er nad hynny yw’r bwriad. Mae’n gyfrol 
sydd, o’i chychwyn cyntaf, yn gwrthod y syniad o 
Dduw fel bod goruwchnaturiol. I’r ddau awdur, 
creadigaeth meddwl neu ddychymyg dynol yw 
Duw a chredant fod lliaws mawr o’u cyd-Gymry yn 
rhannu’r gred hon. Ond yn wahanol iawn i lawer 
iawn o awduron a meddylwyr eraill sydd yn arddel 
yr un syniad, mae'r ddau o’r farn fod gan grefydd 
gyfraniad gwerthfawr ac angenrheidiol yn y byd. 
Cyfrol yw hon sydd wedi ei pharatoi ar gyfer y 
bobl hynny sydd yn teimlo braidd yn anghysurus 
mewn eglwysi sydd yn siarad am Dduw fel y 
Crëwr hollalluog neu fel Arglwydd popeth, ac 
sydd, o ganlyniad, yn cael eu temtio i droi cefn ar 
grefydd. Mae Cynog Dafis ac Aled Jones Williams 
yn cynnig cyfiawnhad i’w meddylfryd a gwerth i’w 
m a t h  h w y  o  g r e f y d d a .  
 Aled Jones Williams sy'n agor y gyfrol gan 
geisio cyflwyno’i thema yn gryno. Mae’n ddarn 
sy’n defnyddio iaith yn ddychmygus a lliwgar, ac i 
raddau yn pwysleisio’r dirgelwch sydd mewn 
crefydd ac yn y gair 'Duw'. Yna y mae rhan 
helaethaf y gyfrol yn drafodaeth athronyddol a 
diwinyddol swmpus o eiddo Cynog Dafis. Yn ei 
ddull manwl a gofalus y mae Cynog Dafis yn 
olrhain syniadaeth gwahanol ddiwinyddion a 
llenorion am y bod o Dduw gan bwyso a mesur y 
damcaniaethau a’r trafodaethau a cheisio dod i 
gasgliadau. Dylid darllen y gyfrol petai dim ond er 
mwyn edmygu gallu Cynog Dafis i grynhoi 
syniadaeth a dadleuon cymhleth mewn ychydig 
eiriau dethol. Ceir yma drafodaeth ar syniadau 
pobl mor amrywiol â T. Gwynn Jones a Karen 
Armstrong, T. Rowland Hughes a Dewi Z. Phillips, 
Richard Dawkins a Walford Gealy neu Stephen 
Nantlais Williams, a phob un yn cael ei grynhoi a’i 
dafoli yng nghlorian yr awdur. Mae’n drafodaeth  

swmpus a digon diddorol, a'r cyfan yn nghyd-destun 
y cwestiwn mawr, 'A ellir credu mewn Duw 
Goruwchnaturiol yn yr unfed ganrif ar hugain?' 
 Mae’r ddau awdur yn eu rhagarweiniad yn nodi 
eu bod yn gytûn ar dri datganiad sylfaenol, sef na 
ellir credu mewn Duw goruwchnaturiol yn y ganrif 
bresennol; yn ail, nad drwy ddadl ac ymresymu y 
mae cyffwrdd a’r crefyddol a’r ysbrydol ond drwy’r 
dychymyg; ac yn drydydd, bod crefydd yn rhywbeth 
sydd yn adlewyrchu angen dwfn ac arhosol yn natur 
dyn am ddimensiwn ysbrydol. Yn fy marn i, dyma 
wendid y gyfrol. Y mae eu cytundeb yn un dogmatig 
a ffwndamentalaidd ei natur, ac oherwydd hynny y 
mae’n gosod y drafodaeth yn yr union faes y maent 
hwy eu hunain yn nodi ei fod yn dir hesb wrth geisio 
amgyf f red  y  c re f yddo l  a ’ r  ysb rydo l .  
 Ond gwendid neu beidio, dyma gyfrol sydd yn 
sicr o herio confensiynau, gorfodi trafodaeth ac 
ysgogi pobl i holi a stilio ynghylch eu ffydd neu eu 
diffyg ffydd.      
      John Roberts  
 

Adolygiad oddi ar www.gwales.com,  
trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.  

 
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch. Pris: £8. 

Capel y Tabernacl 
Rhif y Cwmni: 06349041   Rhif Elusen: 1122584 

 

Rheolwr Safle 
Gwahoddir ceisiadau am swydd ran-amser  

yng Nghapel y Tabernacl, Efail Isaf.  
Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn Ionawr 2017.  

 

Am fanylion pellach a thelerau’r swydd, cysylltwch ag un o’r canlynol: 
Mike West (mikealynwest@yahoo.co.uk/ 01443 206833) 

Wendy Reynolds (w.reynolds33@btinternet.com/ 01443 207392) 
Gwilym Huws (gehpengwern@yahoo.co.uk/ 01443 225205)  

 
 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 23ain Medi 2016 

mailto:mikealynwest@yahoo.co.uk/
mailto:w.reynolds33@btinternet.com
mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk/
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GOFALWYR 

ARDAL 

Gweithio’n dawel bach wna’r 
aelodau yma gan gynnig 
c y s u r ,  c w m n ï a e t h , 
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.    

 

Dyma enwau’r gofalwyr 
ardal cyfredol: 

Creigiau, Groes-faen 

Geraint Wyn Davies, Jen 

MacDonald, Lowri Roberts, 

Nia Williams 

Efail Isaf 

Shelagh Griffiths, Loreen 

Williams 

Crown Hill, Gwaun 

Meisgyn, Beddau 

Ann Rees 

Llantrisant 

Rhiannon Price, Glenys 

Roberts 

Pentre’r Eglwys 

Rhiannon Humphreys, Eirian 

Rowlands, Carys Davies 

Meisgyn 

Jane Eryl Jones 

Ton-teg 

Elaine James, Audrey Lewis,  

Gwen Aubrey 

 

ANTI VI 

 

 

 

 

 

 

Pan gyrhaeddodd yr organ newydd, a ninnau’n trefnu i ffarwelio 
â’r hen offeryn, bu’r Ysgrifennydd yn ddigon hirben i dynnu’r plac 
bach pres oedd arni rhag iddo fynd i ddifancoll. Dyma’r plac oedd 
yn coffáu un o’r cyn-organyddion – sef yr annwyl, hoffus, Anti Vi 
a fu farw yn 1988, a hithau’n 93 oed. Fel Elvira Davies y byddai 
ei henw’n ymddangos yn adroddiad y capel, ond Anti Vi fu hi i 
genedlaethau o blant Efail Isaf, a hynny’n arwydd o’i 
phersonoliaeth gynnes, llawn direidi. Deuddeg oed oedd hi pan 
alwyd arni i gyfeilio yn y Tabernacl am y tro cyntaf erioed, a 
gwnaeth hynny’n rheolaidd nes cyrraedd ei 90 oed, er bod y 
gwynegon yn ei dwylo’n gwneud yr orchest yn un anodd iawn ar 
brydiau. Pan aeth y gwaith yn drech nag Anti Vi, buom yn ffodus 
iawn i gael gwasanaeth Carey Williams, a barhaodd wrth y 
gwaith tan y llynedd.  
 Penderfynodd Bwrdd y Cyfarwyddwyr y bydd llun o Anti Vi 
a’r plac yn cael ei osod yn Ystafell y Diaconiaid yn fuan iawn, yn 
hytrach nag ar yr organ newydd. Os hoffech ddarllen rhagor o 
hanes y wraig ryfeddol hon, ymwelwch â gwefan y Tabernacl a 
chlicio ar y botwm ADEILADAU ac wedyn “Arddangosfa 2010”; 
daliwch i bwyso’r saethau i’r dde nes dod at hanes Anti Vi. Neu: 
http://www.tabernacl.org/arddangosfa2010.php?dewis=13 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

YR ESGOB SPONG 
YNG NGHAERDYDD 

Cyfle prin i weld a chlywed yr Esgob John Shelby Spong 

Hydref 23ain 
Capel Salem, Treganna 

4:00p.m. 
Tocynnau: £10 ar gael gan Geraint Rees neu Emlyn Davies 

(Trefnir gan Cristnogaeth 21) 

http://www.tabernacl.org/arddangosfa2010.php?dewis=13
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Trefn yr Oedfaon 

 

Hydref 
2 Gwilym & Eleri Huws/ Aelodau Meisgyn; Criw’n Trefnu. 
(Cymun) 
9 Geraint Rees; Llywydd: Carwyn Lloyd Jones; Taflen & 
Sgrin: Geraint Rees. 
16 Cwrdd Diolchgarwch yng ngofal yr Ysgol Sul a’r 
Twmiaid; Criw’n Trefnu. 
23 Keith Rowlands; Llywydd:Bethan Guilfoyle; Taflen: Iwan 
a Keith Rowlands; Sgrin: Iwan Rowlands. 
30 Y Parchg. Eirian Rees; Llywydd: Carol Williams; Taflen: 
Eirian Rees; Sgrin: Mal Pate. 

 

Tachwedd 
6 Y Parchg. Gethin Rhys; Llywydd: Lowri Roberts; Taflen a 
Sgrin: Lowri Roberts. 
13 Y Parchg. Ddr. R Alun Evans; Llywydd: Celt Hughes; 
Taflen: Glenys Roberts; Sgrin: Gwion Rees. 
20 Allan James; Llywydd: Wendy Reynolds; Taflen a Sgrin: 
Ceri Anwen [y Cyfarfod Blynyddol i ddilyn] 
27 Y Parchg. Dewi Myrddin Hughes; Llywydd: Huw 
Roberts; Taflen: Gwilym Huws;  Sgrin: Carwyn Lloyd Jones. 

 

Rhagfyr 
4 Y Parchg. Gethin Rhys; Llywydd: Lyn West; Taflen a 
Sgrin: Lyn West. (Cymun) 
11 Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul; Llywydd Lowri Roberts; 
Taflen a Sgrin: Criw yn Trefnu. 
18 Oedfa Nadolig y Twmiaid; Llywydd: Gwerfyl Morse; 
Taflen a Sgrin: Heulyn Rees. 
25 Oedfa Dydd Nadolig gyda’r Parchg. Eirian Rees. 
Llywydd: Geraint Wyn Davies; Taflen: Sylvia Davies; Sgrin: 
Gwion Rees. 

 

Gorffennaf 

10 Sul y Cyfundeb (Ysgol Penygarth, Penarth) am 10.30 

17 Oedfa i’r Teulu/ Gemau yng ngofal yr Ysgol Sul. Llywydd: 
Bethan Reynolds; Taflen: Geraint Rees. 

24 Y Parchg. Dyfrig Rees. Llywydd: Bethan Roberts; Taflen: 
Rowland Wynne; Sgrin: Huw Herbert. 

31 Uno gyda Gwaelod y Garth. 

 

Awst 

7 Y Parchg. Eirian Rees; Llywydd: Ann Rees. (Cymun) 

14 Uno gyda Gwaelod y Garth. 

21 Allan James; Llywydd: Ann Dixey. 

28 Uno gyda Gwaelod y Garth. 

 

Medi 

4 Aelodau Pentre’r Eglwys/ Tonteg gyda Keith Rowlands; 
Criw’n Trefnu. (Cymun) 

11 Y Parchg. Aled Edwards; Llywydd: Wyn Jones; Taflen a 
Sgrin: Dafydd Roberts. 

18 Oedfa Teulu yng ngofal Gwerfyl Morse, Ceri Anwen a’u 
ffrindiau; Criw’n Trefnu. 

25 Emlyn Davies; Llywydd: Bethan Herbert; Taflen a Sgrin: 
Emlyn Davies. 

Diolch i’r rhai fu’n llafurio 

Un o uchelfannau’r oedfa i 
ddathlu ail-agor y Capel oedd 
cydnabod cyfraniad y tri a 
ysgwyddodd y baich trymaf o 
blith yr aelodau a chyfeillion  i 
wireddu’r prosiect, sef Peter 
Gillard, Helen Middleton ac 
Emlyn Penny Jones. Yn y llun 
gy fe rb yn  mae W endy 
Reynolds, Cadeirydd y Bwrdd, 
yn talu teyrnged i’r tri am eu 
gwaith aruthrol a diflino cyn 
cyflwyno cloc yr un iddynt fel 
arwydd bach iawn o’n 
gwerthfawrogiad iddynt am roi 
mor hael o’u hamser a’u 
harbenigedd. 

O’r chwith i’r dde: Peter Gillard, Helen Middleton, Emlyn Penny Jones a 

Wendy Reynolds. 
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 Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
 

 
Cyfarfu’r Bwrdd yn rheolaidd dros y misoedd 
diwethaf, dan gadeiryddiaeth fedrus Wendy 
Reynolds. Roedd yn anochel mai materion yn 
deillio o’r Prosiect Adeiladu oedd y brif eitem 
dan sylw yng nghyfarfodydd Chwefror, Mawrth 
ac Ebrill wrth i Weithgor y Prosiect ofalu bod y 
gwaith atgyweirio’n cael ei gwblhau i’r safon 
uchaf. Llwyddwyd i oresgyn pob un o’r 
anawsterau ddaeth i’r golwg ar ddechrau’r 
flwyddyn, yn dilyn y gaeaf gwlypaf mewn cof, 
yn enwedig felly'r lleithder ar wal flaen a 
chyntedd y capel. Consýrn mwyaf y Bwrdd 
dros y misoedd hyn oedd gofalu nad oedd 
costau’r gwaith ychwanegol yn mynd allan o 
reolaeth; rhyddhad, felly, oedd derbyn 
adroddiad Keith Rowlands, Trysorydd yr 
Eglwys, yng nghyfarfod mis Mawrth, a 
ddangosai fod y sefyllfa ariannol yn sefydlog 
gyda rhyw £55,000 yn y gronfa ganolog er bod 
rhai biliau llai eto i’w talu. 

Gyda pheth rhyddhad, symudodd ein 
sylw at gadarnhau trefniadau’r Pwyllgor Cerdd 
ar gyfer achlysur i ddathlu ailagor y capel ar ei 
newydd wedd ar 15 Mai. I gyd-fynd â’r 
achlysur arbennig hwn yn hanes yr eglwys, fe 
luniwyd taflen wybodaeth liwgar i ddenu 
aelodau newydd. Diolch i’r Gweithgor 
Gweinidogaethu am ei pharatoi, ac yn 
arbennig felly i Emlyn Davies am ei dylunio a’i 
llywio drwy’r wasg. Dosbarthwyd copïau o’r 
daflen ymhlith rhieni plant yr ysgol Sul ac yn yr 
Agoriad Swyddogol. 

 Gofid arall a wynebai’r Bwrdd ar 

ddechrau’r flwyddyn oedd y tebygrwydd na 

fyddai modd atgyweirio’r organ. Galwyd ar 

ddau beiriannydd profiadol i fwrw golwg arni, 

ond yr un oedd dedfryd y ddau, sef nad oedd 

modd ei hadfer. Cytunodd y Bwrdd yng 

nghyfarfod mis Ebrill nad oedd dewis gennym 

ond symud ymlaen i archebu organ newydd 

mor fuan â phosib, a dyna a wnaed mewn da 

bryd ar gyfer yr Agoriad Swyddogol. Wedi i’r 

Bwrdd basio’r cynnig, derbyniwyd neges oddi 

wrth noddwr a ddymunai aros yn anhysbys 

oedd yn awyddus i dalu holl gostau’r organ 

newydd. Hoffai aelodau’r bwrdd ddiolch o 

waelod calon i’r person hwn am ei haelioni.  

Ymhlith y materion eraill a drafodwyd 
yng nghyfarfodydd diweddar y Bwrdd roedd 
gosod diffibriliwr yng nghyffiniau’r capel. Parti’r 
Efail awgrymodd y syniad, gan ddweud eu bod 
yn fodlon cyfrannu tuag at y gost naill ai trwy 
ganu mewn cyngerdd neu trwy godi arian. 
Cytunodd y Bwrdd i drafod y mater ymhellach 
gyda Phwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref, gan y 
byddai modd rhannu’r adnodd rhyngom. Mae 
Pwyllgor y Neuadd eisoes wedi cytuno i hyn 
mewn egwyddor, a gobeithiwn fwrw ymlaen i 
wireddu’r cynllun dros y misoedd nesaf. 

Mae’r Bwrdd yn parhau i dderbyn 
adroddiadau’n rheolaidd gan amrywiol 
Weithgorau a Phwyllgorau’r eglwys, a braf 
gweld nad yw’r prosiect adeiladu wedi amharu 
o gwbl ar weithgareddau cnewyllynnol y 
Tabernacl dros y flwyddyn a aeth heibio. Diolch 
i holl aelodau’r pwyllgorau am eu hymroddiad 
diflino. Mae dau o’r pwyllgorau bellach wedi 
cwblhau eu gorchwylion, sef Gweithgor y 
Prosiect Adeiladu a PAPAT (Pwyllgor Ariannu 
Prosiect Adeiladau’r Tabernacl), ac mae 
Pwyllgor y Ganolfan wedi uno â Phwyllgor y 
Meddiannau. Yn dilyn argymhelliad gan y 
Gweithgor Gweinidogaethu, mae’n fwriad 
sefydlu un pwyllgor newydd dros y misoedd 
nesaf, sef Pwyllgor Croeso, gyda’r dasg o 
ddenu rhagor i ymaelodi yn yr Eglwys. 

_________________________ 

AELODAETH  

BWRDD Y CYFARWYDDWYR 
 

Cadeirydd 

Wendy Reynolds 

Ysgrifennydd 

Gwilym Huws 

Aelodau 

Margaret Pritchard Copley, Carys Davies,  

Emlyn Davies, Celt Hughes,  

Rhiannon Humphreys, Sian Elin Jones,  

Gwerfyl Morse, Caroline Rees, Glenys Roberts. 

 

Ymgynghorwyr 

Allan James 

Y Parchg. D. Eirian Rees 

 Keith Rowlands (Trysorydd). 
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Argraffwyd gan Wasg Morgannwg, 27 Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR 

CLWB HWYL 2016 

 
 Dydd Mawrth 26 Gorffennaf:   

Fferm Hendrewennol 

 
Dydd Mawrth 2 Awst: 

 Gwlyptir Casnewydd 

 
 Dydd Mawrth 16 Awst: 

Fforest Fawr, Tongwynlais 

 
 Dydd Mawrth 30 Awst: 

Parc Gwledig Bryngarw 

      

Pawb i gwrdd am 10:30  

Gwelwyd newid yn y drefn ar gyfer criw hŷn yr 
Ysgol Sul eleni. Yn ogystal â pharhau gyda 
Dosbarth 3 ar fore Sul, aethpwyd yn ôl at y drefn 
o gynnal sesiwn y Twmiaid bob yn ail nos Sul. 
Bu’r criw yn ffyddlon iawn yn ystod y flwyddyn, a 
chafwyd cyfle i wneud amrywiaeth o 
weithgareddau. 
 Mewn blwyddyn oedd yn cynnwys nifer o 
uchafbwyntiau, mae’n anodd crynhoi’r cyfan 
mewn pwt o erthygl, ond cafodd y grŵp ei 
ddewis i lunio ffilm ar hanes yr allfudo i 
Batagonia dros 150 o flynyddoedd yn ôl. Gellir 
gweld y ffilm ar wefan y Capel. Yn ystod y 
sesiynau nos Sul, buom yn edrych ar 
amrywiaeth o themâu yn cynnwys ‘Lleiafrifoedd’. 
Cynhaliwyd tripiau amrywiol gan gynnwys 
ymweliad â chanolfan weithgareddau Jump yng 
Nghaerdydd a’r Ganolfan Sglefrio Genedlaethol. 

  I gloi’r flwyddyn, treuliwyd penwythnos yn 

Tymhorau’r Twmiaid 

 Nhresaith ym mis Mai. Yn ogystal â chael hwyl 
yn Llangrannog ac Oakwood, roedd hi’n hyfryd 
gweld criw o bobl ifanc aeddfed, cwrtais a 
gwerthfawrogol yn cael gymaint o hwyl ymhlith ei 
gilydd. 


