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GRAEN AR  

YR YSGOL SUL 
Gyda chymaint o gyfrifoldebau a 

swyddogaethau i’w cyflawni 

mae’n fwriad yn y flwyddyn 

newydd i sefydlu pwyllgor o 

rieni’r Ysgol Sul. Y gobaith yw 

sicrhau fod cynifer o bobl â 

phosib yn helpu gyda’r trefniadau 

gan fanteisio ar arbenigedd a 

doniau unigolion lle bo hynny’n 

bosib. Fe fydd taflen yn cael ei 

dosbarthu gyda’r bwriad o roi 

cyfle i gynifer o bobl â phosib i 

dorri eu henwau wrth ymyl 

gwahanol swyddogaethau. Bydd 

cyfarfod yn cael ei drefnu ym mis 

Chwefror i drafod hyn ymhellach. 

Dosbarth 1 a 2 

O greu afalau allan o wlân i 

ddefaid allan o losin, mae’r plant 

ieuengaf wedi bod yn ddyfeisgar 

a chreadigol wrth ddysgu am 

straeon o’r Beibl yn ystod y ddau 

dymor diwethaf. Ac mae’r diolch 

am hynny yn bennaf i’r rhieni 

sydd wrthi o wythnos i wythnos 

yn cynllunio gwersi unigryw i’r 

plant lleiaf. Mae’r dosbarth hwn 

wedi tyfu’n aruthrol dros y 

misoedd diwethaf - efallai y bydd 

angen rhybuddio Pwyllgor y 

Meddiannau ynglŷn ag estyniad 

posib ymhen rhai blynyddoedd!!  

Mae’r dosbarth yn cwrdd yn 

Neuadd y Pentref ac yn dechrau 

gyda sesiwn ganu, cyn cael stori a 

symud ymlaen at weithgareddau 

crefft. Diolch i Bethan Reynolds 

am gydlynu’r gwersi a llunio’r 

amserlenni ynghyd â chant a mil 

o bethau eraill! 

Yn ystod tymor y gwanwyn mi 

fydd y plant lleiaf yn dysgu am 

straeon mor amrywiol â Iesu’r 

Bugail a’r Samariad Trugarog. 

 
(Parhâd ar dudalen 2) 

SUL Y SIWMPERI NADOLIGAIDD  

(Beth yw’r stori? Gweler y dudalen gefn) 

SYMUD YMLAEN 
TRAFOD PRIODASAU UN RHYW 

Daeth criw niferus ynghyd ar 

brynhawn Sul, Ionawr 11eg, i 

drafod safbwynt y Tabernacl ar 

briodasau un rhyw. Roedd hyn yn 

dilyn y ddogfen a ddosbarthwyd yn 

ystod yr hydref yn egluro’r newid 

yn y ddeddf,  ac yn gosod y 

dadleuon o blaid ac yn erbyn 

priodasau hoyw.  
 

Cawsom ein hatgoffa unwaith yn 

rhagor fod Undeb yr Annibynwyr 

wedi gofyn i ni ddod i 

benderfyniad ar y mater, mewn da 

bryd rhag ofn y daw cais gan 

gwpwl hoyw am ganiatâd i briodi 

yma. Tra bod enwadau fel y 

Presbyteriaid a’r Methodistiaid yn 

penderfynu’n ganolog, mae 

disgwyl i bob eglwys Annibynnol 

bleidleisio’n unigol ar y pwnc.  
 

Pwrpas y cyfarfod hwn oedd agor 

y drafodaeth i weld a fyddai angen 

i ni  ystyried rhai agweddau 

ymhellach, a chynnal cyfres o 

seiadau i archwilio’r dystiolaeth 

ysgrythurol a’r dadleuon moesol ar 

y ddwy ochr. 

 

Y farn gref a leisiwyd yn y 

cyfarfod oedd fod y Tabernacl yn 

eglwys agored, groesawgar a 

chariadus, yn parchu pob safbwynt 

heb wahaniaethu yn erbyn unrhyw 

bersonau oherwydd eu daliadau, eu 

rhywioldeb na lliw eu croen. 

Cytunai pob un o’r siaradwyr ein 

bod yn aeddfed ein barn i fynd i 

bleidlais ar y mater mewn Cwrdd 

Eglwys. 

Penderfynwyd y bydd hwn yn 

gyfle i edrych ar bolisi’r eglwys ar 

briodasau’n gyffredinol, a 

gofynnwyd i’r Gweithgor 

Gweinidogaethu lunio polisi eglur 

a fydd yn adlewyrchu safbwynt 

mwyafrif yr aelodau yn yr oes 

bresennol. 

TU MEWN: 

Tud 3: Lluniau Trip yr Ysgol Sul 

Tud 4: Trefn y Suliau 

Tud 7: Portread o’r Ysgrifennydd 

Tud 9 a 10 : Teyrngedau    
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Yn yr un modd, gwelsom Noa 

Tomos Eyres Corry yntau yn cael ei  

fedyddio ganddi ddechrau Ionawr.  

Mae ei fam-gu, Rhian Eyres, yn 

aelod gyda ni, ac arferai Bethan, ei 

fam, fod yn aelod ffyddlon yn yr 

Ysgol Sul a Teulu Twm ers talwm. 

Mae’r teulu bach yn byw yn Ne 

Lloegr erbyn hyn.  

Hyfryd     iawn    oedd   cael   gweld  
Siencyn Jac Fudge yn cael ei 
fedyddio ym mis Hydref. Roedd y 
capel yn orlawn ar gyfer y 
gwasanaeth gyda nifer o berthnasau 
a ffrindiau’r teulu yn bresennol. 
Cafodd y gwasanaeth ei gynnal yn 
feistrolgar gan Jane Eryl Jones ac 
mae ein diolch yn fawr iddi am ei 
harweiniad.  

Noa Tomos Eyres Corry 

GRAEN YR YSGOL SUL  
(Parhâd o dudalen 1) 

Er bod plant Dosbarth 2 yn 

dechrau eu sesiwn yn neuadd y 

pentref - yn canu gyda Bethan - 

maen nhw’n dychwelyd i’r 

Ganolfan ar gyfer eu gwersi. 

Unwaith eto y rhieni sy’n gyfrifol 

am y gwersi yma ond yn derbyn 

arweiniad a llyfryddiaeth gan 

Bethan. Mae themâu'r tymor hwn 

yn cynnwys Iesu’n tawelu’r 

storm ac Iesu’n cerdded ar y dŵr. 

Hoffem    ddiolch i  Eleri Huws am  

gyflwyno llyfrau a addaswyd 

ganddi i’r Ysgol Sul. Y llyfrau yw 

‘Stori’r Geni’ a ‘Cân, f’enaid Cân’. 

Mae’r llyfrau yn lliwgar ac yn 

atyniadol iawn.  Byddant yn sicr yn 

werthfawr i unrhyw un fydd yn 

chwilio am ddeunydd addas ar 

gyfer gwersi neu wasanaethau yn 

ystod y flwyddyn.   

Diolch, Eleri! 

DAU FEDYDD 

SUT I GYSYLLTU 

Os hoffai rhieni fedyddio eu plant, 

cysylltwch â Lowri Roberts:   

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  

ARBED YNNI  

Un o’r themâu y bu’r plant yn ei 

astudio yn ystod Tymor yr 

Hydref oedd Arbed Ynni. 

Ysgogodd y sesiynau hyn y criw 

i gyflwyno hysbyseb Achub y 

Byd yn y gwasanaeth Cynhaeaf 

ar ffurf fideo. Medrwch weld y 

fideo ar wefan y capel: 

www.tabernacl.org 

Efallai bod  y Steven Spielberg 

nesaf yn eu plith!  

Yn ystod y gwasanaeth hwnnw 

daeth Gareth Clubb o Gyfeillion 

y Ddaear i annerch y gynulleidfa 

ac ysbrydoli llawer, mae’n siŵr. 

Mae’r hanes am eu hymgyrch 

gydag ymgyrch Operation 

Christmas Child ar dudalen 10. 

Bu criw Dosbarth 3  yn brysur 

iawn ers yr haf ac mae hynny’n 

bennaf oherwydd egni a 

brwdfrydedd  eu harweinwyr, 

Heulyn a Catrin.  

Yn ogystal â thrin a thrafod 

pynciau amserol a chyfoes, 

mae’r bobl ifanc yn chwarae 

gemau ac yn datrys posau yn 

ystod eu sesiynau wythnosol. 

Yn ystod un o’r sesiynau yma 

daeth Gwenno Rees i siarad 

gyda nhw am ei phrofiadau yn 

gweithio i Gymorth Cristnogol 

a’i hymweliad diweddar ag 

Ethiopia.  

Siencyn Jac Fudge  
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LLEWOD, YSTLUMOD, MWNCÏOD A MWY 

Un o uchafbwyntiau’r Ysgol Sul 

yw’r trip blynyddol ac eleni 

trefnwyd taith i Sŵ Bryste ar yr 

20fed o Fedi. Roedd y bws yn llawn 

dop a phawb wedi mwynhau’r antur 

gyda’r anifeiliaid. 

Ers sawl blwyddyn bellach mae’r 

Clwb Hwyl wedi bod yn cwrdd yn 

ystod gwyliau’r haf er mwyn i’r  

 
plant gymdeithasu gyda’i gilydd. 

Mountain View Ranch ar fynydd 

Caerffili oedd y lleoliad cyntaf. 

Buon ni’n cwrdd ym Mharc Natur 

Garwnant ym Mannau Brycheiniog 

ac ym Mharc Gwledig Margam. 

Digon o gyfle i fwynhau’r awyr 

iach a’r tywydd braf yng nghwmni 

ffrindiau o’r capel. 

CLWB Y BABIS 

Yn anffodus, dyw’r clwb babis ddim wedi cwrdd ers peth amser. Os 

hoffai criw o rieni ddod at ei gilydd i atgyfodi’r clwb, yna 

cysylltwch â Lowri Roberts neu aelod o bwyllgor y Ganolfan. 

Mae’r gegin a’r holl deganau wrth law! 



CYLCHGRAWN CHWARTEROL CAPEL Y TABERNACL                                                               Rhifyn 3, Chwefror 2015 

4 

 

Mae’r drefn newydd a sefydlwyd yn dilyn ymddeoliad Eirian yn mynd 

o nerth i nerth. Mae’r ardaloedd wedi cymryd at yr oedfaon ar Sul 

cyntaf y mis gyda brwdfrydedd mawr, gan gynnwys gweinyddu’r 

Cymun. Bu’r gwasanaethau delwedd a chân hefyd yn rhai cofiadwy, ac 

rydym yn ffodus tu hwnt yn safon ac apêl cyfraniadau’r Ysgol Sul yn 

ystod yr Oedfaon Teuluol. Braf gweld Jane Eryl Jones yn gweinyddu’r 

bedyddiadau mor gynnes ac effeithiol. Fel y gwelsoch chi ar y dudalen 

flaen, byddwn yn ffurfioli polisi a threfn y priodasau yn y dyfodol 

agos. Diolch i bawb sy’n cyfrannu at lwyddiant y Suliau, yn paratoi’r 

daflen a’r sgriniau, yn llywyddu a chyfeilio, yn cyflwyno’r 

myfyrdodau, yn hyfforddi’r plant ac yn dweud gair wrthyn nhw.  

Chwe 1:   Aelodau Pentre’r Eglwys 

 a Thon-teg  

Chwe 8:   Dafydd Iwan 

Llywydd: Lowri Roberts 

Chwe 15: Geraint Rees 

 Llywydd: Helen Prosser 

Chwe 22: Keith Rowlands 

 Llywydd: Gary Samuel  

Maw 1: Aelodau Efail Isaf  

Maw 8: Y Parchg. Aled Edwards 

 Llywydd: Celt Hughes 

Maw 15: Oedfa Deuluol Sul y 

Mamau 

 Llywydd: Heulyn Rees 

Maw 22: Allan James 

 Llywydd: Carol Williams 

Maw 29: Y Parchg. Gethin Rhys 

Ebrill 5: Aelodau Groesfaen a 

Creigiau  

Ebrill 12: Y Parchg. Aled Edwards 

 Llywydd: Huw Roberts 

Ebrill 19: Emlyn Davies 

 Llywydd: Ann Davies 

Ebrill 26: Keith Rowlands 

 Llywydd: Wyn Jones 

Mai 3:   Pasg gydag Aelodau 

Llantrisant, Meisgyn, 

Tonyrefail  

Mai 10: Oedfa Cymorth Cristnogol 

 Llywydd: John Ll. Thomas 

Mai 17: Y Parchg. Dyfrig Rees 

 Llywydd: Bethan Herbert 

Mai 24: Dathlu’r Sulgwyn 

 Llywydd: Nia Williams  

SȆR Y TAB YN STWNSHO 

Mae rhai o aelodau’r Ysgol Sul yn hen gyfarwydd bellach â stiwdios Boom Pictures yng Nghaerdydd 

gan eu bod unwaith eto eleni wedi cael eu gwahodd i stiwdios Stwnsh Sadwrn. Braf iawn oedd cael 

cwrdd â Tudur (yn y llun) ac  un o’r cyflwynwyr sydd yn gyn-aelod o Teulu Twm, sef Geraint Hardy. 

BRICS A 

MORTAR 
- PETHAU’N SYMUD 

Mae'r gweithgor sy’n gofalu 

am adeilad y capel ar ein 

rhan  yn prysur ymchwilio i 

system wresogi newydd ar 

gyfer y capel. Y tair system 

dan sylw yw: gwifrau trydan 

dan y llawr, unedau quartz/ 

ceramic infrared, neu fwyler 

nwy a rheiddiaduron dŵr. Y 

gobaith yw adrodd yn ôl i'r 

Bwrdd yn fuan iawn er 

mwyn i Rhomco fedru 

symud ymlaen gyda'r broses 

dendro cyn diwedd mis 

Ionawr. Dyma’r bobl sy’n 

gweithio’n galed ar ein rhan: 

Cadeirydd 

Helen Middleton 
 

Ysgrifennydd 

Emlyn Penny Jones 
 

Aelodau 

Wyn P. Jones 

Rob Emanuel 

Roy Davies 

Mike West 

Ken Jones 

TREFN Y SULIAU 
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Yn dilyn apêl yn rhifyn Mehefin 
Tafod y Tab mae’n braf cyhoeddi 
bod y tîm wedi ehangu a hynny trwy 
i ni dderbyn dau aelod - wel, dwy a 
dweud y gwir - i’n plith, sef Lowri 
Roberts a Gwen Aubrey. Diolch, 
ferched! Gweithio’n dawel bach 
wna aelodau’r pwyllgor 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. Mae croeso i 
chi gysylltu â’ch cynrychiolydd 
lleol. 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. 
Gallwch hefyd drefnu bod 
gwybodaeth am unrhyw newyddion 
da yn cyrraedd y daflen wythnosol 
drwy  e-bostio Emlyn Davies ar  
emlyn.davies@which.net neu ffonio 
02920 891344. Bydd rhestr 
ddiwygiedig yn cael ei gosod yng 
nghefn y capel gyda hyn. Dyma 
enwau’r gofalwyr ardal cyfredol: 

Creigiau, Groes-faen 

Geraint 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 

Pentyrch 

Marian Wynne 

Radur, Gwaelod-y-Garth 

Ros Evans 

 

Y GOFALWYR 

ARDAL 

ESTYN LLAW YN Y GYMUNED 

Yr unig beth hirwyntog am y 

pwyllgor hwn yw ei enw! Mae 

aelodau'r pwyllgor yn gweld 

llawer mwy o werth i weithredu 

na siarad, ac mae'n fraint cael 

cofnodi blwyddyn brysur a 

hynod o amrywiol eto eleni.  
 

Wrth ffarwelio ag un fu'n aelod 

gwerthfawr o'r pwyllgor am 

flynyddoedd lawer, sef Elenid, 

mae'n hyfrydwch cael croesawu 

Carys a Rhys i'n plith. Cawn 

elwa'n helaeth o gefndir 

proffesiynol y ddau. Fe 

ddosberthir cynnwys amlenni 

brown 2014, dros £2,500, i bump 

o elusennau lleol, sef Y Stafell 

Fyw, Travol, Cymdeithas Clefyd 

y Galon, Rhaglen Trallwyso 

Gwaed a Thrawsblannu Mêr 

Esgyrn, Caerdydd, a Hosbis 

George Thomas. 

 

Mae elusennau 2015 wedi eu 

dewis: Ymchwil Canser Cymru, 

Cymdeithas  Clefyd  Alzheimer, 

Gofalwyr Ifanc a Childline 

Cymru. O eleni ymlaen, byddwn 

yn cadw 20% o gynnwys yr 

amlenni brown ar gyfer 

argyfyngau ac i ddiwallu 

anghenion lleol.  
 

Mae rhestr y gwirfoddolwyr i 

helpu gyda'r te pnawn Sul yn 

Nhabernacl Yr Ais yn dal i dyfu, 

a Margaret, sy'n gofalu am y 

trefniadau ers blynyddoedd 

maith, yn ei chael hi'n haws 

llenwi Suliau heb orfod dibynnu 

ar yr un bobl bob tro. 
 

Mae ein hymwneud â Banc 

Bwyd Pontyclun wedi cryfhau  

ers i ni roi help llaw i weithwyr  

dygn Bethel, Pontyclun ddechrau  

mis Gorffennaf a diwedd mis 

Tachwedd.  
 

Bu rhyw ugain ohonom ar 

ddyletswydd yn Tesco, 

Tonysguboriau yn derbyn 

nwyddau gan y cwsmeriaid, a'u 

rhoddion hael hwy yn esgor ar 

rodd ariannol sylweddol gan y 

siop ei hun. Roedd casgliad mis 

Tachwedd y mwyaf erioed - 9.3 

tunnell! 
 

Roedden ni i gyd yn teimlo'n 

freintiedig iawn yn cael helpu 

achos mor deilwng mewn 

awyrgylch hwyliog ynghanol pobl 

oedd eisiau rhoi. Fe fu'r fenter yn  

help ymarferol mawr i aelodau 

Bethel.  

Mae    dros   ddeg  ar   hugain   o'n 

haelodau ar y rhestr 

gwirfoddolwyr erbyn hyn. 

Dwywaith y flwyddyn mae'r 

casgliad ac mae'n brofiad gwerth 

chweil. Croeso mawr i chi ymuno 

â ni. Cofiwch fod y bocs casglu 

bwyd yn dal yn y capel. 
 

Daeth i sylw John yn ddiweddar 

bod angen dybryd am ddillad 

babanod a phlant o bob oed ar y 

Gwasanaethau Cymdeithasol a 

lansiodd apêl yn gofyn i aelodau 

ddod â dillad mewn bagiau duon 

a'u gadael yn llofft y capel. Mae'n 

braf cofnodi i John ddanfon tri ar 

ddeg o fagiau i'r gweithwyr 

cymdeithasol o fewn byr amser. 

Bydd yr ymgyrch yn parhau gan 

fod yr angen mor fawr. 
 

Er i Cristnogion Yn Erbyn 
Poenydio ddirwyn i ben, 
gobeithiwn barhau â'n cefnogaeth 
drwy anfon cyfarchion a chysylltu 
ag awdurdodau perthnasol i fynegi  
ein gwrthwynebiad i garcharu di-
sail oherwydd daliadau 
egwyddorol. Eto eleni, 
ymgorfforwyd y ddefod Gwledd 
Rhyddid mewn gwasanaeth 
arbennig er mwyn rhoi cyfle i'r 
holl gynulleidfa anfon cyfarchion 
a llofnodi deiseb. 

 

 

Y GWEITHGOR CYFIAWNDER CYMDEITHASOL 

Tair cenhedlaeth ar waith  

(Parhâd ar dudalen 6) 

mailto:emlyn.davies@which.net
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Yng nghyfarfod mis Ionawr 

estynnodd y Cadeirydd, Wyn Jones, 

groeso i aelodau newydd y Bwrdd, 

sef Carys Davies, Wendy Reynolds a 

Gwilym Huws, a diolchodd hefyd i 

Caroline Rees a Celt Hughes am 

gytuno i ymestyn eu cyfnod fel 

Cyfarwyddwyr. Cytunwyd i benodi 

Gwilym Huws fel yr ysgrifennydd 

newydd i olynu Manon Humphreys. 

Cadarnhawyd argymhelliad y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

mai’r pedair elusen benodol fydd yn 

derbyn Cymorth Rhodd yn ystod 

2015 fydd Ymchwil Canser Cymru, 

Cymdeithas Alzheimer, Gofalwyr 

Ifanc, a Childline Cymru.  
 

Bydd y Cynllun Adeiladu yn 

parhau’n uchel iawn ar agenda’r 

Bwrdd yn ystod 2015, a braf oedd 

derbyn manylion o’r rhaglen waith 

arfaethedig yn y Cyfarfod 

Blynyddol. Disgwylir mai yn ystod y 

cyfnod rhwng mis Awst a diwedd 

Tachwedd y cyflawnir y gwaith 

mwyaf, gan orffen mewn da bryd ar 

gyfer tymor y Nadolig 2015. Da 

deall hefyd y bydd modd dod i ben â 

chynllun mor uchelgeisiol o fewn 

adnoddau ariannol yr Eglwys. Roedd 

yr adroddiadau gan wahanol 

Bwyllgorau a Gweithgorau’r Capel 

yn tystio i’r gweithgarwch aruthrol a 

fu dros y misoedd diwethaf. 

Diolchwyd i bawb am eu 

brwdfrydedd a’u diwydrwydd, a 

thalwyd diolch arbennig i aelodau’r 

Ysgol Sul am baratoi dau wasanaeth 

Nadolig ardderchog. Gwnaed apêl 

am aelodau newydd i rai o’r 

Pwyllgorau, megis Pwyllgor y 

Ganolfan a’r Gweithgor Cyfiawnder 

Cymdeithasol.  

O FWRDD Y 

CYFARWYDDWYR 

BWRDD Y 

CYFARWYDDWYR 

- PWY YW PWY? 
Cadeirydd 

Wyn Jones 

Ysgrifennydd 

Gwilym Huws 

Aelodau 

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.  

HAMPERI NADOLIG 

Diolch i bawb a gyfrannodd mor 

hael at yr hamperi Nadolig 

unwaith eto.  Cafodd yr hamperi i 

gyd eu dosbarthu drwy’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol, a 

hynny  ymysg pobl ifanc 

anghenus yn yr ardal hon oedd yn 

sefydlu eu cartrefi eu hunain am y 

tro cyntaf. Diolch i’r rhai a fu’n 

trefnu. 

Dechreuom ein cyfarfodydd ar ôl 
gwyliau’r haf yn hamddenol gyda 
bore coffi yn y Potting Shed yn 
Llantrisant. Yna, ym mis Hydref 
teithiodd nifer dda ohonom i’r 
Amgueddfa yng Nghaerdydd i gael 
ein tywys gan Ann Saer o amgylch 
yr arddangosfa wych o beintiadau 
gan yr artist o Gymro, Richard 
Wilson. Yn bennaf peintiodd 
dirluniau o ogledd Cymru a thrwy ei 
ddylanwad daeth nifer o artistiaid 
eraill i Gymru i weithio, gan 
gynnwys Turner a Constable.  
 
Ymlaen â ni wedyn i’r Deml 
Heddwch ac Iechyd - adeilad 
trawiadol a arianwyd gan David 
Davies, Llandinam yn 1938 i gofio’r 
35,000 o bobl a gollwyd yn y Rhyfel 
Byd Cyntaf. Gwelsom Y Llyfr 
Coffa Cenedlaethol yn y Crypt a 
diddorol oedd clywed bod y 
Llyfrgell Genedlaethol yn gorffen 
digido hwn y flwyddyn yma ac felly 
bydd ar gael ar lein i bawb. 
 
Daeth nifer fawr ohonom at ein 
gilydd i’r Ganolfan ym mis 
Tachwedd i fwynhau cyflwyniad 
gan Dilwen ar sut i drefnu blodau ar 
gyfer y Nadolig. Roedd popeth yn 
edrych mor syml o dan law 
feistrolgar Dilwen ac fe gawsom 
bum syniad gwych ar gyfer 
addurno’n cartrefi dros yr Ŵyl. 
Paratoi rhaglen 2015 oedd y dasg 
dros goffi ym mis Rhagfyr ac fe 
gawsom nifer o syniadau amrywiol 
a diddorol wrth yr aelodau, gan 
gynnwys mynd i ambell gyngerdd, 
ciniawa, cerdded a thrip i’r 
Amgueddfa Wlân. 
 
Rydym yn edrych ymlaen at 
groesawu dwy neu dair ffrind 
newydd i’n plith yn gynnar yn y 
gwanwyn - bydd hyn yn bleser 
mawr a gobeithiwn bydd rhywbeth 
at ddant aelodau hen a newydd yn 
ein rhaglen y flwyddyn hon eto. 

MERCHED   Y TAB 

ESTYN LLAW YN Y GYMUNED (o dudalen 5) 

Bu'r pwyllgor yn brysur y llynedd 
yn chwyddo coffrau Apêl Haiti yr 
Annibynwyr, a thrwy foreau coffi, 
amlenni casglu, digwyddiadau 
cymdeithasol, cyfraniad Siop 
Masnach Deg a chyngerdd, 
llwyddwyd i godi dros £4,000.  

Diolch i bawb fu'n trefnu ac yn 
agor eu cartrefi.  
Bu John yn hynod o 
lwyddiannus eto gydag 
ymgyrch Wythnos Cymorth 
Cristnogol, ac ychwanegwyd 
at y casglu o ddrws i ddrws 

gan rodd er cof am fam John a 
rhoddion Priodas Aur Carey a 
Loreen, gan wneud cyfanswm o fwy 
na £3,000. Diolch i bawb am eu 
haelioni. Mae hyn i gyd yn 
arwyddocaol am ei fod yn tystio i'n 
brwdfrydedd a'n gweithgaredd.  

 

COFION ANNWYL AT 

BAWB SY’N METHU DOD 

I’R OEDFAON MOR AML  

AG YR HOFFENT 

OHERWYDD AFIECHYD. 

RYDYM YN MEDDWL 

AMDANOCH, AC YN EICH 

CYNNWYS YN EIN 

GWEDDÏAU. 
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Dychmygwch yr olygfa: mae hi’n 
brynhawn poeth o Fehefin, ac rydym 
mewn atig tŷ ym Meirion, lle mae 
yna lyfrgellydd ifanc o bentref Tal-y
-bont wrthi’n mynd drwy bentyrrau 
o hen ddogfennau yn ceisio eu didoli 
i benderfynu beth sydd o werth 
parhaol. Yn eu plith mae’n gweld 
amlen fechan, ac ynddi rifynnau 
cyntaf Seren y Mynydd, cylchgrawn 
a sefydlwyd ganrif ynghynt gan 
O.M. Edwards i groniclo hanes 
trigolion plwyf Llanuwchllyn. Ac 
mae darllen y deunydd hwnnw’n 
tanio ei ddychymyg. Oni ellid 
cynhyrchu papur tebyg ar gyfer 
trigolion Tal-y-bont? Gyda gwasg 
yn y pentref, a chriw o Gymry da yn 
fodlon cefnogi gwahanol achosion, 
tybed a ellid gwireddu’r fath 
freuddwyd?  
 
Fe gydiodd y syniad yn syth, a’r 
canlyniad oedd sefydlu Papur Pawb, 
sef papur bro cyntaf Cymru a 
welodd olau dydd ym mis Medi 
1974. Mae’n wir fod Y  Dinesydd 
eisoes yn bodoli, ond papur rhad-ac-
am-ddim oedd hwnnw, tra ’roedd 
Papur Pawb yn cael ei werthu 
drwy’r siopau, ac yn cynnwys 
newyddion lleol sawl pentref yn yr 
ardal. 
 
Enw’r llyfrgellydd hwnnw oedd 
Gwilym Huws, ac ef hefyd a ddaeth 
yn olygydd Papur Pawb am y chwe 
blynedd nesaf. Erbyn heddiw, mae’n 
byw ym Meisgyn, ac mae ef a’i 
briod, Eleri, yn aelodau gyda ni yn y 
Tabernacl ers mis Mehefin y 
llynedd. Ym mis Ionawr, penodwyd 
Gwilym yn Ysgrifennydd Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr, ac mae’n bleser cael 
ei gyflwyno i weddill yr aelodau, yn 
enwedig felly gan fod Gwilym ac 
Eleri yn tueddu i eistedd yn y cefn 
bob bore Sul, ac felly mae’n bosib 
nad yw pawb yn sylwi arnyn nhw.  
 

MANCOT 
 

 

Cafodd Gwilym ei eni y tu hwnt i 
Glawdd Offa, ond peidiwch â 
meiddio awgrymu iddo gael ei eni 
yn Lloegr, gan fod pentref Mancot 
yn rhan ddilys o Sir y Fflint hyd yn  

oed os ydyw yr ochr anghywir i’r 
Clawdd. 
 

 

Fe ddechreuodd Gwilym ar ei 
addysg gynradd yng nghapel 
Bethesda, Yr Wyddgrug, gan mai 
yno yr oedd Ysgol Gymraeg 
Glanrafon wedi ei lleoli ar y pryd. 
Dyma hen gapel Daniel Owen, 
wrth gwrs, ond i gapel Bethel, at yr 
Annibynwyr, y byddai’r Huwsiaid 
yn mynd. Doedd Ysgol Uwchradd 
Maes Garmon ddim yn bod yn 
amser Gwilym, ac felly fe gafodd 
ei addysg uwchradd yn Ysgol Alun, 
cyn mynd yn ei flaen i Goleg y 
Brifysgol ym Mangor i raddio yn y 
Gymraeg.  

 
Roedd eisoes wedi penderfynu mai 
i faes y llyfrgelloedd yr hoffai droi 
i ddilyn gyrfa, ac felly aeth ymlaen 
i Goleg Llanbadarn oedd wedi agor 
rhyw ddwy flynedd ynghynt. Wrth 
edrych yn ôl, mae’n teimlo nad 
oedd y cam hwnnw’n rhyfeddod o 
gwbl o ystyried bod ei dad yn 
ddarllenwr mor afieithus, ac yn 
fenthyciwr mor frwd o’r llyfrgell 
leol.  
 
Saer coed oedd ei dad, a’i ddau 
riant yn hanu o Ddyffryn Nantlle, 
lle y byddai Gwilym yntau yn 
treulio wythnosau lawer yn ystod y 
gwyliau. Fin nos, byddai pawb yn 
eistedd yn dawel yn darllen, a dim 
i’w glywed yn aml iawn ond 
tipiadau cyson yr hen gloc.  

Yn naturiol, fe etifeddodd Gwilym 
yr un awch at lyfrau, a phan 
ddarllenai erthyglau yn nes ymlaen 
gan lyfrgellydd Ceredigion, Alun R. 
Edwards, yn galw am sefydlu Coleg 
Llyfrgellyddiaeth ar dudalennau’r 
cylchgrawn Barn, cafodd ei swyno 
a’i berswadio i droedio’r llwybr 
hwnnw.  
 

Wedi cwblhau’r cwrs, fe’i 
penodwyd yn gynorthwy-ydd 
ymchwil yn yr un sefydliad, a’r cam 
naturiol nesaf oedd cael ei benodi’n 
ddarlithydd yn Llanbadarn. Yn nes 
ymlaen, daeth llyfrgellyddiaeth dan 
adain un o adrannau’r Brifysgol, a 
daeth Gwilym yn bennaeth yr adran 
maes o law.  
 

Rhwng y ddau sefydliad, bu wrth y 
gwaith am dros ddeugain mlynedd, 
ac am ei dair blynedd olaf ef oedd 
Deon Cyfadran y Gwyddorau 
Cymdeithasol.  
 

Tra yn Nhal-y-bont, roedd Gwilym 
ac Eleri’n aelodau yng nghapel 
Bethel, ac mae’n amlwg i’w 
cyfraniad fod yn un sylweddol tu 
hwnt. Bu Gwilym yn ddiacon am 28 
mlynedd, ac ef oedd Ysgrifennydd 
yr Eglwys am y chwe blynedd olaf 
cyn iddyn nhw symud. Roedd Eleri 
hithau’n organyddes yno am dros 30 
mlynedd, ac wrth sôn am Eleri, byd 
y llyfrau sydd wedi mynd â’i bryd 
hithau hefyd gan iddi fod yn 
Bennaeth yr Adran Olygyddol 
gyda’r Cyngor Llyfrau yn 
Aberystwyth. Mae hi’n dal i addasu 
a golygu llyfrau, a’i henw’n 
ymddangos ar sawl cyfrol gan 
Cyhoeddiadau’r Gair. Bydd rhai o 
aelodau’r Tabernacl yn gyfarwydd 
â’i thaid, sef yr undebwr llafur a’r 
sosialydd cenedlaetholgar Huw T. 
Edwards, y gŵr a ddisgrifiwyd fel 
“Prif Weinidog answyddogol 
Cymru” ynghanol yr ugeinfed 
ganrif. 
 

Fu Gwilym erioed yn amlwg ar 
lwyfan gwleidyddol Cymru, ond fe 
fu’n ysgrifennydd Cyngor Cymuned 
Tal-y-bont am saith mlynedd cyn 
iddyn nhw symud yma.  
 

Dilyn y plant ddaeth â Gwilym ac 
Eleri i’r ardal hon, gan fod Rhodri, 
Owain a Branwen yn y cylch.  

 

(Parhâd ar dudalen 8) 

CADW TREFN A CHADW COFNOD 

Portread o Gwilym Huws, Ysgrifennydd y Bwrdd 

GWILYM HUWS 
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TRI PHERYGL 

gan D. Eirian Rees 
 

Yn gyntaf - bod yn rhy barod i sôn 
am Dduw! 
 

Wrth wneud hynny y mae perygl 
dibrisio’r Bod Mawr. Wrth sôn am 
Dduw rydym yn ddiarwybod yn 
diffinio Duw ac felly’n creu eilun 
gan droedio i gyfeiriad 
ofergoeliaeth.  Roedd Moses yn 
gorfod derbyn Duw fel yr hwn 
sydd. Dim mwy a dim llai. 
 
 

Yn ail - israddio’r ysgrythurau trwy 
fethu derbyn creadigrwydd yr 
awduron a’r golygyddion. Y mae’r 
awduron yn defnyddio technegau 
llenyddol i gyflwyno’u neges.  
Llenyddiaeth sy’n ysbrydoli ac yn 
agor bywyd yn hytrach na 
chyfyngu’n awdurdodol.  Mae’n 
llenyddiaeth sy’n hawlio chwilio 
am fwy na’r geiriau e.e. fod y 
gwyrthiau’n cyflwyno agwedd Iesu 
tuag at bobl sy’n wrthodedig. 
 
 

Yn drydydd – bod â Iesu statig. Nid 
Iesu’r Groegwyr na Chalfin ond 
Iesu sydd yn nod i’n dyfodol. Caru 
cymydog a chodi uwchlaw sen a 
gwawd. Iesu’r byd gwell. Iesu sy’n 
ymgorfforiad (ymgnawdoliad) o 
rym a naws Y Tragwyddol. Iesu’r 
drws i fywyd tragwyddol – onid 
dyna yw ffydd?  

CYLCH CADWGAN 
Nos Wener 20 Mawrth   

8.00pm. 
 

Bydd Llŷr Gwyn Lewis yn trafod a 

darllen barddoniaeth o’i lyfr ‘Storm 

ar Wyneb yr Haul’ yn Y Ganolfan, 

Tabernacl, Efail Isaf. (Cydnabyddir 

cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru) 

 
 

 Daw’r siaradwr yn wreiddiol o 

Gaernarfon ond mae e bellach wedi 

ymgartrefu yng Nghaerdydd. Ar 

hyn o bryd mae e’n ddarlithydd y 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 

Academi Hywel Teifi ym 

Mhrifysgol Abertawe. Enillodd 

gadair Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd ddwy flynedd yn olynol 

(Llannerch Aeron 2010 ac Abertawe 

a’r Fro, 2011). Yn fwy diweddar 

mae wedi cyhoeddi llyfr arall - 

'Rhyw Flodau Rhyfel' a 

ysbrydolwyd gan farwolaeth brawd 

ei daid yn Syria yn ystod yr Ail 

Ryfel Byd ac sy'n troedio'r ffin 

rhwng ffaith a ffuglen, rhwng nofel, 

cofiant a llyfr teithio. 

TAFLEN YR YSGOL SUL 

Cafodd taflenni eu dosbarthu ymhlith plant ysgolion cynradd 

Cymraeg Garth Olwg a Llantrisant cyn y Nadolig i’w hysbysu 

ynglŷn â’r gwasanaethau a digwyddiadau dros y Nadolig. 

Erbyn hyn mae gan Gwilym 
ac Eleri bump o wyrion ac 
wyresau yn yr ardal hon,  sef 
Elis, Osian, Ela, Alffi a Twm. 
Digon i gadw Taid a Nain yn 
brysur, ac i beri iddyn nhw 
wirioni. 
 

Union hanner cant ac un o 
flynyddoedd yn ôl, fe 
berfformiwyd y ddrama 
“Hanes Rhyw Gymro” o 
waith y Dr John Gwilym 
Jones gan fyfyrwyr Coleg y 
Brifysgol ym Mangor. Mae’r 
wyneb-ddalen yn rhestru’r 
cast, ac yn tystio mai bachgen 
ifanc o’r enw Gwilym Huws 
oedd yn chwarae rhan 
“Annibynnwr”.  Yn ôl ei 
gyfaddefiad ei hun ’dyw 
Gwilym ddim yn cofio llawer 
o’r llinellau erbyn heddiw, 
ond mae un frawddeg wedi 
aros yn ei gof, ac mae’n 
dweud ei bod yn golygu mwy 
iddo heddiw nag erioed: 
“Ffydd heb weithredoedd, 
marw yw.” Ac efallai mai 
credu hynny sy’n peri bod 
Gwilym wedi setlo mor 
ardderchog yn ein plith mewn 
byr amser, a ninnau mor 
ffodus i gael ei wasanaeth fel 
Ysgrifennydd. 

PORTREAD O  

GWILYM HUWS 
(Parhâd o dudalen 7) 

S.O.S. 
AM WIRFODDOLWYR 

 
Rydym angen rhagor o bobl i ymuno 

â’r tîm sy’n paratoi ar gyfer yr 

oedfaon. Mae rhai yn cynhyrchu’r 

daflen wythnosol, rhai yn paratoi’r 

sgriniau a rhai yn gwneud y ddau 

beth. Does dim angen bod yn 

athrylith technegol - fe gewch 

hyfforddiant ac arweiniad.  Y 

newydd da arall yw nad oes 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, does dim 

angen unrhyw arbenigedd technegol, 

fe gewch hyfforddiant.  

 

Dewch i gysylltiad ag   

Emlyn Davies 02920 891344  

emlyn.davies@which.net 
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Ar yr 8fed o Hydref daethom 

ynghyd, yn deulu, yn ffrindiau ac yn 

aelodau i wasanaeth angladd i gofio 

ac i ddiolch am fywyd y diweddar 

Mrs Jennie Jones o Feisgyn.                                                                                                                          

Gwraig o Garmel, Sir Gaernarfon 

oedd Jennie yn wreiddiol ac yno y 

bu hi fyw am flynyddoedd, gan 

ofalu am dŷ capel Pisgah, Yr 

Annibynwyr, am gyfnod, cyn 

symud i Gaernarfon. Yna, yn dilyn 

marwolaeth ei gŵr, symudodd at ei 

theulu i bentref Bontnewydd..          

Chwe blynedd yn ôl ymgartrefodd y 

teulu cyfan ym mhentref Meisgyn, 

gan benderfynu yn fuan iawn dod 

yn aelodau yng nghapel y 

Tabernacl.  Tra medrai, bu Jennie 

yn ffyddlon yn mynychu’r 

gwasanaethau, nes i lesgedd a 

salwch ei goddiweddyd. Perthynai 

Jennie i genhedlaeth a gafodd ei 

magu mewn cymdeithas glos 

bentrefol. Roedd pob gweithgarwch 

yn troi o gwmpas y chwarel a’r 

capel a gwerthoedd gorau’r 

gymdeithas honno, ynghyd â’i gofal 

am ei theulu a nodweddai ei bywyd 

drwy gydol ei hoes.  

Bu’n rhaid iddi gyfarwyddo â’r 

gwaith o gadw tŷ yn ifanc iawn ar 

ôl colli ei mam.  Yn ferch i 

chwarelwr, daeth hithau yn y man 

yn wraig i chwarelwr cyn i 

brofedigaeth ei gadael yn weddw yn 

gymharol ifanc. Yn ystod ei bywyd 

hir fe brofodd y melys a’r chwerw 

ond fe sicrhaodd fod y cwlwm 

teuluol yn un eithriadol o dynn. Fe 

fu’r gofal a’r cariad a dderbyniodd 

hithau, yn ei thro, fel mam, nain a 

hen nain yn gysur ac yn llawenydd 

mawr iddi hi tan y diwedd.                                                                                                                                                                              

COLLI  AELODAU 

JENNIE JONES                                                                                                                 

Cyn diwedd mis Hydref daeth y 

newydd trist fod Haulwen wedi ein 

gadael ar ôl cystudd hir a blin.  

Bu Haulwen yn brwydro’n ddewr 

yn erbyn salwch creulon ers sawl 

blwyddyn.  Cafodd adferiad byr am 

gyfnod, ond yna fe ail-gydiodd y 

dolur yn dynnach amdani, gan 

wrthod gollwng ei afael. 

 

Drwy gydol yr amser y bu’n 

ymladd yr afiechyd bu’n eithriadol 

o ddewr ac urddasol, ac ynghanol ei 

gwendid mawr fe barhaodd yn 

rhyfeddol o felys ei hysbryd.  

 

Ar hyd y blynyddoedd, hyd nes i 

salwch ei gorfodi i gadw draw o’r 

capel, bu hithau a’i theulu yn 

ffyddlon ac yn gefnogol iawn i’r 

achos yn y Tabernacl.  

 

Roedd Haulwen yn athrawes 

dalentog ac ymroddedig ac fe all 

mwy nag un genhedlaeth o blant 

dystio iddynt gael eu tywys ar hyd 

y llwybrau gorau yn ei dosbarth hi 

ac iddynt gael eu hysbrydoli gan ei 

gwersi. Fel y dywedwyd yn ei 

harwyl, roedd yr enw Haulwen yn 

gwbl gydnaws â’i chymeriad 

hawddgar a chynnes. Gwraig a 

mam addfwyn, parod ei 

chymwynas, â’i chonsyrn am eraill 

yn parhau trwy gydol ei chystudd, 

ac ar waetha ei threialon hi ei hun.                                                                                         

Ers cyhoeddi’r rhifyn blaenorol o Tafod y Tab taflodd tristwch 

ei gysgod yn drwm dros lawer aelwyd a blin gennym orfod 

cofnodi marwolaeth pedwar o aelodau’r Tabernacl, a hynny 

mewn cyfnod byr yn ystod yr hydref y llynedd. 

Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd a ddioddefodd 

golledion a gweddïwn ar iddynt gael gras i fedru cydymddwyn 

â’u profedigaeth. Duw a’u bendithio.   

HAULWEN HUGHES 

Ymhen llai nag wythnos roedd y 

Tabernacl dan ei sang unwaith eto 

wrth i ni ffarwelio â John, y gŵr 

mwyn a hawddgar a adawodd 

fwlch mawr ar ei ôl yn sedd gefn y 

capel. Prin iawn y collai John 

unrhyw oedfa, hyd yn oed yn y 

blynyddoedd diweddar hyn, pan 

ddaeth salwch blin i’w ran a’i 

lyffetheirio. Goddefodd ei 

dostrwydd yn dawel ac yn urddasol. 

Roedd gan John ddiddordeb di-baid 

ym mhethau’r capel ac fe hawliai’r 

Tabernacl le canolog yn ei fywyd. 

Bu am flynyddoedd lawer yn 

weithgar tu hwnt mewn gwahanol 

feysydd ond yn enwedig felly 

gyda’r Pwyllgor Adeiladau, lle yr 

oedd ei brofiad, ei wybodaeth 

broffesiynol a’i arweiniad yn 

gaffaeliad mawr. 

Gŵr o Drefdraeth, Sir Benfro oedd 

John yn wreiddiol ac roedd 

gwerthoedd gorau bro ei febyd yng 

nghysgod y Preseli wedi treiddio’n 

ddwfn i’w enaid. Roedd John yn 

weithgar gyda Phlaid Cymru, yn 

llywodraethwr yn Ysgol Gynradd 

Gymraeg Garth Olwg a hefyd yn 

drysorydd Mudiad yr Ysgolion 

Meithrin ac adran leol Yr Urdd. Yn 

ddiau fe chwaraeodd yntau ei ran 

wrth geisio “cadw tŷ mewn cwmwl 

tystion” a chadw’r “ffynnon rhag y 

baw”. 

Y teulu yr oedd mor hoff ohono 

sydd yn gweld ei golli fwyaf, ond 

bydd hiraeth dwys ar ôl y cymeriad 

hoffus hwn mewn rhagor nag un 

cylch.  

Da was, da a ffyddlon.                                                                                                       

JOHN JAMES 

Gweler y deyrnged i  

 Carwyn John Davies  

– Le Goudiveze  

ar dudalen 10 
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Ar ddiwedd mis Tachwedd cawsom 

ein hysgwyd gan y newyddion am 

farwolaeth Carwyn, ac yntau yn dal 

ym mlodau ei ddyddiau.  Prin fod 

pum mis wedi mynd heibio o’r pryd 

y cafodd wybod ei fod yn wynebu 

salwch difrifol tan iddo orfod ildio 

i’r clefyd milain. Mae’n anodd 

dychmygu gwewyr y teulu wrth 

wynebu ergyd mor greulon.                                                                                                    

Roedd Carwyn yn un o aelodau’r 

Ysgol Sul a Theulu Twm yn ei dro 

ac mae’n chwithig iawn meddwl 

fod un o blant yr eglwys, un a 

fagwyd yn ein plith, wedi ein 

gadael mor sydyn ac annisgwyl, a 

hynny o fewn wythnosau i eni ei 

ferch fach Mari. Roedd yn ŵr ifanc, 

hoffus a phoblogaidd dros ben, fel y 

tystiwyd pan ddaeth cynulleidfa 

luosog o ffrindiau a chydnabod 

ynghyd i dalu’r gymwynas olaf 

iddo. Yn eu plith roedd 

cynrychiolaeth gref o ysgolion y 

cylch, ynghyd â staff Ysgol 

Bronllwyn, lle yr oedd Carwyn yn 

athro cydwybodol ac uchel ei barch. 

Talwyd teyrnged hyfryd iddo gan ei 

gyfaill bore oes, Dean Powell, a 

soniodd amdano fel un annwyl 

iawn ac un a oedd yn llawn bywyd 

a digrifwch. 

Roedd pawb dan deimlad dwys 

wrth i Veronique, ei wraig a’i 

gyfaill pennaf, godi i roi teyrnged 

iddo gan sôn am y cwlwm cariad 

mawr a’u rhwymai mor dynn at ei 

gilydd.                                                              

CARWYN JOHN 

DAVIES – LE 

GOUDIVEZE 

STORI’R BOCSUS 

ESGIDIAU 
Criw Dosbarth 3 yr ysgol Sul oedd 

yn gyfrifol am ein hannog i 

gefnogi ymgyrch Operation 

Christmas Child.  

Eleni eto, cafwyd cefnogaeth wych 

i’r ymgyrch gyda bron i gant o 

focsys yn cael eu hanfon i 

Romania Yr ymgyrch hon oedd 

sail eu gwasanaeth Nadolig wrth i’r 

criw fynd â ni o gwmpas y byd i 

sicrhau fod pob un bocs yn 

cyrraedd y plant anghenus. 

 

CANU CAROLAU   

Cafwyd llawer o hwyl pan aeth 

criw o rieni a phlant yr ysgol Sul o 

amgylch y pentref yn canu carolau. 

Penderfynwyd y byddai’r arian yn 

mynd tuag at apêl Nadolig 

Cymorth Cristnogol. Mae’n rhaid 

bod y canu wedi creu argraff gan 

fod y criw wedi codi can punt 

mewn cwta awr! 

BLAS YR ŴYL 

Ar ôl gwasanaeth Nadolig y criw 

ieuangaf cynhaliwyd ffair Nadolig 

yn Neuadd y Pentref. Roedd yn 

braf iawn cael cyfle i gymdeithasu 

wedi’r gwasanaeth ac i longyfarch 

yr actorion ar eu camp. Roedd 

sglein ar y perfformiad a diolch eto 

i Bethan a Huw am sgriptio, trefnu 

a hyfforddi’r degau o blant. 

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 

DATHLU’R NADOLIG 

BORE COFFI’R 

PENTREF 

Mae’n braf gweld bod y bore 

coffi a gynhelir i bobl y pentref 

bob dydd Mercher yn 

ffyniannus iawn, gyda chriw da 

yn dod ynghyd, a bydd unrhyw 

elw’n mynd at achosion da. 

Mae’r selogion yn cynnal eu 

llyfrgell eu hunain, gyda phobl 

yn cyfrannu llyfrau y maen 

nhw wedi cael blas ar eu 

darllen. O dro i dro bydd y 

plismon lleol yn troi i mewn i 

siarad am atal troseddau ac 

ateb unrhyw gwestiynau. 

Mae’r holl fenter yn amlwg yn 

wasanaeth cymunedol gwerth 

chweil. 
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ARWAIN Y PWYLLGOR  

GWARCHOD PLANT 

Braf oedd deall fod Gwion Evans 
wedi cytuno i weithredu fel 
Cadeirydd y Pwyllgor Amddiffyn 
Plant ac Oedolion Bregus yn y 
Tabernacl. Erbyn heddiw, mae’r 
swydd hon yn un gwbl allweddol 
yn hanes pob capel, a’r gwir 
amdani yw na fedrem gynnal yr 
Ysgol Sul heb ein bod yn 
cydymffurfio â holl ofynion y 
ddeddf yn y cyswllt hwn.  

 
Fel eglwyswr y magwyd Gwion 
yn Llandysul, ond mae’n tybio 
mai’r unig reswm am hynny oedd 
mai yno yr oedd yr unig Ysgol Sul 
i’w chael ar y pryd. Yn sicr, mae 
mewn cwmni da yn y Tabernacl 
gan fod cynifer  ohonom yn dod o 
gefndiroedd gwahanol i achosion 
Annibynnol. 

 
ABERYSTWYTH 

 

Ar ôl derbyn ei addysg uwchradd 
yn Ysgol Dyffryn Teifi, aeth 
ymlaen i Brifysgol Aberystwyth 
lle y graddiodd mewn 
Gwleidyddiaeth. Treuliodd 
flwyddyn wedyn fel Llywydd 
Undeb y Myfyrwyr  Cymraeg, cyn 
troi yn ôl at ei astudiaethau 
unwaith eto. 
Cwblhaodd gwrs meistr ar 
wleidyddiaeth Cymru, yn  
canolbwyntio ar  gyfnod cynnar 
datganoli.  
 
Roedd ei swydd gyntaf ar ôl 
gorffen yn y Brifysgol yn golygu  

 

teithio dramor i wledydd fel 
Taiwan a Siapan lle roedd yn 
gyfrifol am geisio recriwtio 
pobl ar gyfer prosiectau’r 
CSV, yr elusen  
Gwirfoddolwyr Gwasanaeth 
Cymunedol.  
Ar ôl hynny bu’n Swyddog 
Polisi Cydraddoldeb a’r iaith 
Gymraeg gydag awdurdod 
lleol Dinas a Sir Abertawe. 
 

 SWYDDFA’R 
COMISIYNYDD 

 

Ers 2008, mae Gwion wedi 
bod yn gweithio yn swyddfa’r 
Comisiynydd Plant yn 
cyflawni  dyletswyddau  
amrywiol fel Swyddog 
Materion Cyhoeddus. Mae 
hynny’n golygu bod  yn 
gyswllt rhwng y Comisiynydd 
a gwleidyddion   a  gwahanol   
sefydliadau eraill. Ond ar hyn 
o bryd mae ar secondiad i 
Lywodraeth Cymru yn 
cynghori ar weithredu 
deddfwriaeth hawliau  plant 
ac ar y posibilrwydd o 
ddiwygio cylch gwaith  
swyddfa’r Comisiynydd Plant. 
 

Mae’n ffodus iawn yn ei waith  
ynghanol y gwleidyddion, gan 
mai gwleidyddiaeth yw un o’i 
ddiddordebau mawr. Mae 
hefyd wrth ei fodd yn 
cymdeithasu a theithio, ac mae 
cadw’n heini yn weddol uchel  

Gwion ac Amanda 

ar restr y gweithgareddau amser 
hamdden, ac yntau’n rhedeg yn bur 
aml, ond mae’n gorfod cyfaddef nad 
yw hynny’n brofiad pleserus bob tro 
erbyn hyn. 
 

YR ELYRCH 
 

Pêl-droed yw’r diddordeb pennaf, ac 
mae’n un o’r bobl ffodus hynny sy’n 
berchen ar docyn tymor i ddilyn 
Abertawe ers blynyddoedd maith. 
Erbyn hyn, mae Amanda hithau 
wedi dal y clwy, ac yn ddilynwr 
brwd. Yn wir, wyddech chi fod 
Amanda wedi gyrru bws mini i 
Wembley ddwywaith, ac wedi 
ymweld a Malmo er mwyn gweld yr 
Elyrch yn cystadlu yn Ewrop? 
Mae’n croesi bysedd y bydd 
llwyddiant Abertawe yn parhau, ac y 
bydd y tîm cenedlaethol hefyd yn 
cael cyfnod llwyddiannus yn ystod y 
misoedd nesaf.  

DYLANWADAU 
 

Mae Gwion yn cydnabod yn barod 
iawn mai ei fam a’i fam-gu,  “Mam-
gu Llandysul” sydd wedi cael y 
dylanwad mwyaf arno. Ond efallai 
bod hynny i gyd wedi newid ers 
priodi Amanda, sy’n ferch o Efail 
Isaf, wrth gwrs. Ac mae’r ddau yn 
bendant eu bod yn ffodus iawn i gael 
setlo yma yn y pentref. Rydym 
ninnau mor falch o’r penderfyniad 
hwnnw, a’r ffaith ein bod yn cael eu 
cwmni yn y Tabernacl.  

TAFOD  Y  TAB 

Pe byddech chi’n fodlon golygu 

rhifyn o Tafod y Tab, rhowch 

wybod i Lowri Roberts neu Emlyn 

Davies. Bydd y rhifyn nesaf yn  cael 

ei gyhoeddi cyn yr haf. 

AMDDIFFYN PLANT 

Os byddech chi’n fodlon  

bod yn rhan o’r tîm sy’n  

gofalu ein bod fel eglwys yn 

cydymffurfio â gofynion y 

ddeddf ac yn dilyn y 

canllawiau priodol, cysylltwch 

â Gwilym Huws,  

Ysgrifennydd y Bwrdd 
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YSBRYDOLIAETH  O’R WE 

Dair neu bedair gwaith y flwyddyn 

rwy’n cael y fraint o arwain ail ran y 

gwasanaeth yn y Capel. Mae paratoi 

ar gyfer y sesiynau hyn yn help 

mawr i grisialu’r meddwl. Wrth 

baratoi’r myfyrdodau rwy wedi dod 

o hyd i gymuned fyd-eang sydd yn 

fras yn yr un lle (o ran gweledigaeth 

o’r byd, ac efallai o “Dduw”) a’r 

rhan fwyaf ohonoch sydd yn rhannu 

eich barn gyda fi.  
 

Fel y mae gan Islam broblem 

delwedd o achos ymddygiad ei 

hadain wallgof, mae problem debyg 

gan yr Eglwys Gristnogol. Byddwch 

chi’n gyfarwydd â Christnogion y 

byd fflat a’r Beibl llythrennol. Mae 

eu sŵn yn fawr, ac yn aml yn boddi 

gweledigaeth ehangach o natur y 

ffydd Gristnogol. Diolch byth fod y 

we erbyn hyn yn lle ffrwythlon i 

ddeialog Gristnogol sydd yn 

gyffyrddus gydag amheuaeth, yn 

hapus gyda gwyddoniaeth ac yn 

gallu dal ei dir yn wyneb 

datblygiadau ym mhob maes 

arbenigol.    
 

Mae sawl un wedi gofyn i mi dros y 

blynyddoedd am gyfeiriadau’r 

gwefannau sydd yn rhoi 

ysbrydoliaeth i fi o Gristnogaeth 

agored a chynhwysol.  Felly dyma 

rai i chi fynd atyn nhw : 
 

www.cristnogaeth21.org yw’r wefan 

a sefydlwyd yn Gymraeg i annog 

trafodaeth agored am faterion 

crefydd yng Nghymru a materion 

ffydd yn ehangach. Os nad ydych yn 

aelod ohoni, mae’n werth gwneud - 

ac fe gewch chi e-bost byr ar nos Sul 

gyda deunydd munud i chi feddwl. 
 

www.pcnbritain.org.uk yw gwefan y 

Progressive Christianity Network 

ym Mhrydain.  Dyma grŵp o bobl y 

tybiaf y byddai criw’r Tabernacl yn 

gyffyrddus iawn yn eu cwmni. Un 

o’u 8 pwynt i feddwl yw:  

“We find more grace in the search 

for understanding than we do in 

dogmatic certainty, more value in 

questioning than in absolutes.”  

Mae ganddyn nhw wefan a 
chylchgrawn deallus - ac mae 
croeso i chi ymuno gyda nhw fel 
sefydliad. Rwy’n cael llawer o 
ddeunydd meddwl o’m haelodaeth i. 
 

www.progressivechristianitybook.com 
Dyma wefan “Kissing Fish - 
Christianity for People who don’t 
like Christianity” gan Roger 
Wolsey. Y syniad tu ôl i’r Pysgod 
yw fod angen i’r pysgodyn sydd ar 
gefn ceir Cristnogion efengylaidd 
fod yn hapus yn cusanu pysgodyn 
Darwin.   
 

www.nakedpastor.com Rwy’n troi 
at y NakedPastor yn rheolaidd. Cyn 
weinidog yw David Hayward sydd 
nawr yn disgrifio’i hunan fel 
“Graffiti artist on the walls of 
religion”.   

Mae ei gartŵns wythnosol yn 
ddeifiol iawn ar faterion y dydd, ac 
yn iachus ymosodol ar y sefydliad 
crefyddol.   
 
Ffynhonnell arall fendigedig am 
ysbrydoliaeth yw Facebook.   
 

Os ydych yn defnyddio’r cyfrwng, 
byddwn yn awgrymu eich bod yn 
dod yn ffrindiau gyda’r canlynol i 
gael prompt bach ysbrydoledig 
nawr ac yn y man i’ch bywyd ar 
lein -     Kissing Fish,  Christians  
Tired of Being Misrepresented, 
Progressive Christianity.  Org,  
Cristnogaeth21, Nakedpastor a The 
Christian Left. Ac, wrth gwrs, mae 
miloedd eraill allan yno.  
 
Os gwelwch rywbeth diddorol, plîs 
pasiwch e ymlaen i fi. Byddaf wrth 
fy modd yn derbyn argymhellion.  

Geraint Rees 

SUL Y SIWMPERI 

NADOLIGAIDD 

A hithau’n Sul cyn y Nadolig, 
gwahoddwyd aelodau’r capel i 
wisgo siwmper Nadoligaidd i 
ddod i’r oedfa i fwynhau 
cyflwyniad y Twmiaid Bach. A 
dweud y gwir, efallai nad 
“gwahoddwyd” yw’r gair cywir 
yn y cyswllt hwn, gan ei fod yn 
fwy o orchymyn, gyda’r 
bygythiad y byddai unrhyw un 
nad oedd yn gwisgo siwmper 
erchyll yn gorfod talu punt, a’r 
arian yn mynd at elusennau 
lleol. Ond fel sy’n 
nodweddiadol o’r Tabernacl, 
diwedd y gân oedd y geiniog 
yng ngwir ystyr y dywediad gan 
bod pob copa walltog wedi 
gorfod talu yn y diwedd, 
siwmper neu beidio!  

Gweler llun rhai o rieni’r Ysgol 
Sul ar y dudalen flaen, yn 
swancio yn eu siwmperi 
amryliw. Diolch i Lyn Treharne 
am drefnu. 

 CYFARFOD 

O HOLL GAPELI  

ANNIBYNWYR DWYRAIN 
MORGANNWG  

YMA YN Y TABERNACL  

NOS FERCHER,  EBRILL 22ain 

7.30 p.m. 

CROESO I  BAWB 

BYDD LLUNIAETH YSGAFN YN Y GANOLFAN 
I DDILYN 

Manylion pellach gan  

Eirian Rees neu Emlyn Davies 

Y CYFRANWYR  

Llawer o ddiolch i’r canlynol (yn 
nhrefn y wyddor) am  ymateb i’r 
alwad i gyfrannu i’r rhifyn hwn: 
Ann Dwynwen Davies, Emlyn 
Davies, Elain Haf Davies, Geraint 
Wyn Davies, Ros Evans, Awen 
Evans, Gwilym Huws, Emlyn 
Penny-Jones, Lisa Powell, Catrin 
Rees, Heulyn Rees, Eirian Rees, 
Geraint Rees,  Lowri Roberts, 
Rowland Wynne. 

Argraffwyd gan Wasg Morgannwg, 27 Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR 

http://www.cristnogaeth21.org/
http://www.nakedpastor.com/
http://i0.wp.com/nakedpastor.com/wp-content/uploads/2015/01/obsessed-with-sex.jpg

