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TAFOD Y TAB 
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf 

 Diwedd Cyfnod  
i’r Twmiaid 

W 
edi cyfnod hir wrth y llyw yn ysbrydoli 
ein pobl ifanc, mae Catrin a Heulyn 
wedi penderfynu rhoi’r gorau i arwain 

y Twmiaid. Hoffem ddiolch yn fawr iawn iddyn 
nhw am roi o’u hamser a’u hegni dros y             
blynyddoedd diwethaf. Mae’r Twmiaid wedi   
ffynnu o dan eu harweiniad.  
   Rydym felly yn chwilio am arweinyddion newydd, 
a chynhaliwyd dau gyfarfod yn ddiweddar i drafod y 
ffordd ymlaen ar gyfer y bobl ifanc oedran uwchradd. 
Y cynllun yn y byr-dymor yw newid yr amser o   
nosweithiau Sul i foreau Sul – bydd y criw yn cwrdd 
bob bore Sul yn  neuadd y pentref, a rota yn cael ei  
llunio ymhlith y rhieni. Mae ’na fwriad hefyd i     
drefnu tri neu bedwar gweithgaredd cymdeithasol 
bob tymor. Os ydych chi’n fodlon cynnal sesiwn neu 
ddau, mae croeso i chi gysylltu â Catrin neu Lowri. 
Mae’r drafodaeth yn  parhau o ran gweledigaeth      
hir-dymor a gellir darllen rhagor am hyn ar            
dudalen 11. 
 

Blas o’r gweithgareddau 
Yn ystod y tymor, estynnodd y Twmiaid wahoddiad i 
Eurgain Haf o ‘Achub y Plant’ i siarad â nhw am 
waith yr elusen ganrif ers ei sefydlu. Mae Eurgain a’r 
teulu yn  ffyddlon iawn i’r capel, ac roedd yn braf 
iawn clywed am y gwaith da mae’r elusen yn ei 
wneud i wella bywydau plant ar draws y byd. Yn sgil 
y sesiwn hwnnw trefnwyd noson gyrri ym         
Mhontyclun i godi arian ar gyfer yr elusen. Cafwyd 
noson  hwyliog a chodwyd £327. Diolch i bawb a 
gefnogodd y digwyddiad, ac i’r bobl ifanc am drefnu.  

Neges y Twmiaid i  Catrin a Heulyn 
 
Diolch i chi am eich holl waith caled. Ry’n ni wedi dysgu am 
lawer o bethau yn ystod y  flwyddyn, o Brexit i Achub y Plant, 
a hawliau pobl ifanc a ffoaduriaid. Mae’r sesiynau trafod 
wedi bod yn  addysgiadol a’r gemau yn llawer o hwyl. Yr  
uchafbwynt oedd y noson gyrri a’r cwis.  
 
Diolch yn fawr – bydd nosweithiau Sul yn wahanol iawn 
hebddoch chi! 

Barn yr Aelodau                         Tud 2 

Yr Ysgol Sul                                Tud 3 

Merched y Tab                            Tud 4 

Cyfiawnder Cymdeithasol         Tud 5 

Clwb Iechyd a Harddwch       Tud 6/7  

Portread: Rowland Wynne     Tud 8/9 

Adroddiad y Bwrdd                   Tud 10/11 

Trefn yr Oedfaon          Tud 12  

Uchod: rhai o weithgareddau mwyaf bywiog y Twmiaid eleni! 

Noson olaf criw y Twmiaid dan arweiniad Catrin a Heulyn 
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Holi barn yr aelodau 

U 
nion 25 mlynedd i eleni y cyfarfu 

Pwyllgor Golygyddol Caneuon Ffydd 

gyntaf er mwyn llunio casgliad newydd 

o emynau, ond bu’n rhaid aros am saith    

mlynedd bellach cyn i’r gyfrol weld golau dydd 

am y tro cyntaf yn Ionawr 2001. Yn ôl pob sôn 

bu trafodaethau hirfaith a pheth anghytuno 

ymhlith aelodau’r pwyllgor wrth ddewis a 

ddethol beth i’w gynnwys a beth i’w hepgor.  

 
Mae gan Carey Williams 

atgofion clir o aros yn 

eiddgar i fodio copi o 

Caneuon Ffydd er mwyn 

gweld pa emynau ac    

emyndonau newydd         

fyddai modd eu cynnwys 

yn oedfaon y Tabernacl. 

Er bod dwy o’i hoff    

donau, sef ‘Huddersfield’ 

a ‘Diadem’, yn absennol 

o’r gyfrol – yn ogystal ag ambell emyn poblogaidd 

megis ‘I bob un sy’n ffyddlon’ a ‘Hoff yw’r Iesu o 

blant bychain’ – ar y cyfan roedd yr ymateb yn un 

ffafriol iawn, yn arbennig felly y dewis helaeth o 

garolau ac emynau Nadoligaidd. Ond roedd un 

broblem fawr i organyddion, sef bod yr argraffiad 

hen nodiant yn rhy drwchus i’w gadw ar agor ar 

silff yr organ! Yn y tymor byr llwyddodd Carey i 

oresgyn y broblem trwy osod band lastig i gadw’r 

dudalen ar agor cyn trefnu i osod silff fwy llydan 

ar yr organ.    

Wrth gwrs, yn y blynyddoedd ers cyhoeddi 

Caneuon Ffydd, mae nifer fawr o emynau ac 

emyndonau mwy cyfoes eu hidiom wedi eu  

cyfansoddi. O bryd i’w gilydd mae ambell un 

yn awyddus i ddefnyddio un o’r rhain am eu 

bod yn cyd-fynd â thema’r oedfa – ond gan nad 

oes copi o’r geiriau a/neu'r dôn ar gael yn   

hwylus, rhaid bodloni ar yr hyn sydd yn      

Caneuon Ffydd.  

 
Go brin y gwelwn gasgliad newydd o emynau 

Cymraeg am flynyddoedd lawer eto – os, yn 

wir, o gwbl – ac felly ysgogwyd y Pwyllgor 

Cerdd i fynd ati i lunio rhestr o tua 50 o emynau 

a chaneuon crefyddol i’w defnyddio’n          

achlysurol yn y Tabernacl. Nid disodli         

Caneuon Ffydd yw’r bwriad, ond yn hytrach eu 

defnyddio ochr-yn-ochr i gwrdd â’r galw.  

 
Wrth gwrs, bydd yn amhosib plesio pawb wrth 

ddewis unrhyw restr ychwanegol o weithiau i’w 
cynnwys, ac i hwyluso’r gwaith mae’r Pwyllgor 
Cerdd wedi llunio holiadur byr yn gwahodd  
awgrymiadau gan aelodau’r Tabernacl. Mae 

copi o’r holiadur wedi ei fewnosod yn y rhifyn 
hwn o Tafod y Tab. Mae’r Pwyllgor yn         
awyddus iawn i dderbyn eich ymatebion, naill ai 

fel unigolion neu fel teulu, drwy gwblhau’r   
holiadur a’i ddychwelyd at aelod o’r Pwyllgor 
Cerdd neu ei ‘bostio’ yn y blwch a osodir yng 

nghyntedd y capel a hynny erbyn diwedd mis 
Medi. Dylid egluro nad yw’n fwriad argraffu 
atodiad, ond yn hytrach i lunio cyfres o sleidiau 

at ddefnydd yr eglwys yn unig. 

LLOGI’R GANOLFAN 

I logi’r Ganolfan neu’r Capel ar gyfer                                                    

unrhyw achlysur cysylltwch â: 

 

Caroline Rees 07539 452130 
carolinerees2@hotmail.com 

Dathlu’r 50 

Mae pedwar cwpwl o’r Tabernacl yn dathlu eu Priodas Aur yr 
haf hwn. Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Ann Dwynwen 
ac Emlyn Davies ar 26 Gorffennaf, Judith a John Llew Thomas 
ar 9 Awst,  Eleri a Gwilym Huws ar 16 Awst, a Sara a Geraint 
Wyn Davies ar 23 Awst. Mae rheswm dilys ganddynt i gofio 
1969. Ymlaen yn awr at y 60! 

Diolchiadau 

Diolch i’r canlynol am gyfrannu 

erthyglau, adroddiadau, lluniau 

neu wybodaeth i’r rhifyn hwn: 

Ann ac Emlyn Davies; Edwyn 

Evans; Sian Elin Jones; Geraint 

Rees; Glenys M. Roberts; Lowri 

Roberts; Judith Thomas; Carey 

Williams; Rowland Wynne. 

Eleri a Gwilym 
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Newidiadau cyffrous  
ar y gweill! 
 

B u hon yn flwyddyn gyffrous i aelodau’r Ysgol 
Sul a’r Twmiaid, a bellach – gyda gwyliau’r 

haf ar y gorwel – mae’n gyfle i   edrych yn ôl ac  
edrych ymlaen.  
 
O ran y gweithgareddau, trefnwyd sesiynau hwyliog 
gan rieni’r Ysgol Sul. Rydym yn chwilio am        
wirfoddolwyr newydd yn barhaus – felly os ydych 
chi yn fodlon cymryd gwers neu ddwy, a fyddai 
modd i chi gysylltu â Bethan neu Lowri er mwyn 
inni ychwanegu eich enwau at y rota? O fis Medi 
ymlaen   rydym yn bwriadu cynnal 4 dosbarth        
wythnosol.  Dosbarth 1 fydd y babanod hyd at y 
dosbarth Derbyn; Dosbarth 2 fydd Blwyddyn 1–3; 
Dosbarth 3 fydd plant Blwyddyn 4–6, a Dosbarth 4 
fydd y Twmiaid, sef pobl ifanc oedran uwchradd.  
 
Ym mis Chwefror, trefnodd criw Dosbarth 3        
arwerthiant cacennau i godi arian at Apêl             
Madagascar fel rhan o gyfraniad Capel y Tabernacl i 
ymgyrch Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.  
 
Diolch i’r pobyddion, i’r bobl ifanc, ac i bawb a  
gefnogodd yr arwerthiant. Llwyddwyd i godi swm 
teilwng iawn i’r apêl.  

Yr Ysgol Sul  
Clwb Hwyl 
 
Bydd y Clwb Hwyl yn cwrdd yn ystod     
gwyliau’r haf, ac os oes gennych               
awgrymiadau o ran lleoliadau posib yna    
cysylltwch â Lowri neu Catrin. Yn y         
gorffennol rydyn ni wedi ymweld â llefydd 
fel Garwnant, Parc Morgan Jones Caerffili, 
Ynys y Barri a Fferm Hendrewennol ym Mro 
Morgannwg. Bydd y manylion i’w gweld ar 
dudalen Facebook y capel yn fuan. 
 

Bedyddiadau 
Roedd gwasanaeth bore Sul 21 Gorffennaf yn 
achlysur arbennig i ddau deulu ifanc o’r 
capel, a braf oedd croesawu eu teuluoedd a’u 
ffrindiau i ymuno â ni i fedyddio tri o aelodau 
Ysgol Sul y Tabernacl. 
  
Aeth Jane Eryl Jones ati yn ei ffordd ddihafal 
ei hun – yn urddasol ac eto’n agos-atoch – i 
fedyddio Cian Harri, Lois Rhodd, a Hari, a’u 
croesawu’n gynnes i deulu’r eglwys. 
Estynnwn ninnau ein dymuniadau gorau i’r 
ddau deulu.   

Plant Dosbarth 3 yn  

arddangos y          

cacennau a bobwyd i 

godi arian at            

Apêl Madagascar. 

Rhai o blant yr Ysgol Sul 

yn mwynhau’r wledd 

Indiaidd ym Mhontyclun 

a drefnwyd gan Y     

Twmiaid i godi arian 

tuag at ‘Achub y 

Plant’ (gweler  yr         

adroddiad ar dudalen 1). 
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I’r Amgueddfa Genedlaethol yng 
Nghaerdydd yr  aethom ym mis Ebrill i 
weld gwaith Kyffin Williams. Ein 
tywysydd am y bore oedd  Andrew    
Renton, oedd wedi dysgu Cymraeg. 
Cyflwynodd Andrew y gwaith mewn 
ffordd ddiddorol iawn, a chawsom ein 
tywys o lun i lun a chael eglurhad ar bob 
un. Ganwyd Kyffin Williams yn 
Llangefni, Ynys Môn. Ymunodd â’r 
Ffiwsilwyr Cymreig, ond bu raid iddo 
adael oherwydd ei fod yn dioddef o    
epilepsi, a chynghorodd meddyg iddo  
droi at arlunio er lles ei iechyd.Treuliodd 
flynyddoedd yn dysgu yn Llundain, gan 
ddychwelyd i Gymru ar bob cyfle. Ar ôl 
ymddeol, dychwelodd i fyw ym Môn i 
barhau â’i yrfa ddisglair fel artist. 

Dydd Iau, 10 Ionawr, 2019. Dechrau       
blwyddyn newydd arall, a bore coffi yn y   
Ganolfan i gymdeithasu ac i  drefnu rhaglen  
tan mis Gorffennaf. 

Ym mis Chwefror aeth nifer dda ohonom i 
gyngerdd yn y Coleg Cerdd a Drama yng 
Nghaerdydd i wrando ar rai o’r            
myfyrwyr – unawdwyr a thelynorion disglair o 
Gymru – yn perfformio gweithiau gan 
Morfydd Llwyn Owen, Dilys Elwyn Edwards 
a Grace Williams. Roedd pawb wedi      
mwynhau yn fawr. 

Dathlwyd gŵyl ein nawddsant gyda chinio yng 
Ngwesty’r Arth,Y Bont-faen, ar 6 Mawrth.  
Cafodd pawb amser da yn mwynhau cinio 
blasus a sgwrsio, cyn cael cyfle i siopa yn y 
dref.   

 

Nos Fercher 22 Mai, yng nghapel y      
Tabernacl, ymunodd y Merched â 
changen Tonysguboriau o Ferched y 
Wawr i wrando ar Gwenno Rees yn sôn 
am y flwyddyn a dreuliodd ym          
Mhatagonia.  Cafwyd noson hwyliog  
iawn, a Gwenno yn adrodd ei hanes mewn 
ffordd effeithiol a diddorol. 

Er gwaetha’r tywydd gwlyb a gwyntog 
ddydd Gwener 7 Mehefin, cwrddodd 
ychydig o’r Merched yn Sain Ffagan am 
un o’r gloch. Oherwydd y tywydd gwael, 
penderfynwyd aros dan do ac ymweld â’r 
orielau trawiadol yn y rhan newydd o’r 
adeilad.  Roedd yr arddangosfeydd yno’n 
dangos gwahanol ffyrdd o fyw, cyfnodau 
gwleidyddol, gwisgoedd, ac offer ffermio, 
coginio a hamdden.            

   Judith Thomas 

MERCHED Y TAB 

Y 
 dyddiau hyn, nid yw seiclo o’r gogledd i’r de yn 
beth mor anghyffredin â hynny – mae nifer fawr 
wedi cyflawni’r gamp er mwyn pleser neu i godi 
arian at achosion da.                                                   

Ond ddechrau Mehefin fe gyflawnwyd y gamp gan Nia Evans, 
merch Edwyn a Gaynor, a hynny mewn dull go anghyffredin. Ers 
dyddiau coleg mae Nia’n ffrindiau gyda Tina Evans o Drefach, 
Llanelli, ac ar eiliad wan cytunodd y ddwy y byddai’n syniad da  
seiclo o Fangor i Gaerdydd mewn wythnos. Yr hyn a wnaeth yr 
her yn un anghyffredin yw bod Tina yn dioddef o’r cyflwr 
Friedricks Ataxia, ac wedi colli defnydd o’i choesau.  

Prynwyd beic tandem arbennig i alluogi Tina i eistedd mewn sêt 
arbennig fyddai’n ei helpu i bedlo â’i breichiau. Nia oedd yr 
‘injan’ yn eistedd y tu ôl iddi.  

Cychwynnwyd o Fangor am Gaernarfon fore Llun 3 Mehefin 
mewn heulwen braf. Ymlaen am Borthmadog a                       
Phenrhyndeudraeth, a chyrraedd Harlech i dreulio’r noson. Ond 
doedd cwblhau’r cymal ddim yn ddigon ganddynt ar eu diwrnod 
cyntaf gan iddynt drefnu  i roi sgwrs yno a chafwyd       
cynulleidfa gynnes i gwrando ar y modd yr oedd y ddwy 
wedi ymroi i gyflawni y gamp trwy baratoi y corff, yr 
ysbryd a’r enaid ynghyd â phenderfyniad di-ildio. 

Fore Mawrth, seiclo drwy’r Bermo, y Friog a Thywyn, ac ymlaen 
heibio Aberdyfi cyn treulio’r ail noson ym Machynlleth. Yn gefn 
i’r ddwy roedd Edwyn a Gaynor, rhieni a pherthynas arall i Tina, 
a ffotograffydd i gofnodi’r daith a gofalu bod eu cefnogwyr yn 
derbyn adroddiad cyson ar y rhwydweithiau cymdeithasol.  
Siwrnai gymharol fer gafwyd o Fachynlleth i Aberystwyth, a 
hynny yng nghwmni swyddog datblygu Sustrans, oedd wedi 
trefnu bod plant ysgolion cynradd Talybont ac Aberystwyth yn 
rhoi croeso iddynt ar y daith.  

Roedd y daith rhwng Aberystwyth a Llambed yn galetach, gydag 

ambell riw serth i’w dringo, a rhyddhad oedd cyrraedd Llambed. 

Rhwng Llambed a Llanelli bu raid wynebu cyfres o riwiau, a’r 

cefnogwyr yn pryderu wrth weld y ddwy’n gyrru ar gyflymder o 

40 milltir yr awr i lawr am Gaerfyrddin! Roedd y cymal hwn yn  

arbennig o ddiflas, gan iddi dresio bwrw drwy’r dydd a’r ddwy yn 

wlyb at eu crwyn. Roedd cawod a bath poeth yn dderbyniol 

ac yn fendithiol y noson honno. 

Ymunodd nifer o feicwyr â’r ddwy fore Sadwrn ar gyfer y daith o 
Lanelli i Borth-cawl, ond serch hynny hyn fe lwyddwyd i 
golli’r ffordd unwaith neu ddwy ar y rhwydwaith o 
lwybrau beicio sy’n gweu trwy ardal Abertawe. Ond, yr 
oedd yn fantais cael tywydd braf a thirwedd oedd yn eitha 
gwastad. Ar y Sul olaf teithiwyd heibio Aberogwr, Llanilltud 
Fawr a’r Barri i Fae Caerdydd, lle roedd ffrindiau a chefnogwyr 
yn aros i roi croeso cynnes i’r ddwy o flaen y Senedd. 

Teithiwyd dros 200 milltir, gan godi llawer o arian i elusennau 
sy’n cefnogi pobl ifanc anabl i wireddu eu breuddwydion. Roedd 
eu dycnwch a’u dyfalbarhad yn amlwg ar hyd y daith. Ar y      
diwedd, dywedodd Tina ei bod yn ddigon naïf i feddwl y gallai 
wneud y daith ac yn ddigon ystyfnig i wireddu ei breuddwyd. 
Efallai bod hyn yn wers i ni i gyd.                        

                                                                                         Edwyn Evans   

Nia a Tina yn gwibio’n benderfynol dros bont Pennal 
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Y n Eisteddfod Llanrwst 
eleni, bydd un o         

aelodau’r Tabernacl yn cael 
ei dderbyn yn aelod o        
Orsedd Beirdd Ynys Pryain.  
A byddai llawer  ohonom yn 
dweud ‘Hen bryd, wir’, gan 
ein bod yn gwybod ers    
blynyddoedd am allu ac am 
gyfraniad Rowland Wynne i 
fywyd y capel a’r gymuned. 

Yn y Tabernacl, cawsom elwa dros y 
blynyddoedd ar ei sgiliau trefnu a’i allu 
ymenyddol. Bu’n cydlynu gwaith 
llywyddion yr oedfa am    flynyddoedd 
lawer, ac yn un o’r tri gŵr doeth o dan 
yr enw PAPAT a fu’n chwilio am  
adnoddau i addasu’r adeiladau, gwaith 
a alluogodd y capel i adnewyddu ei 
adeiladau’n sylweddol iawn yn y 10 
mlynedd diwethaf. Dwy ymhlith llawer 
o gymwynasau.  

Holais Rowland beth fu’r        
dylanwadau cynnar arno: 

Byddwn wrth gwrs am danlinellu 
pwysigrwydd y cartre. Doedd dim 
modd osgoi llyfrau, ac â’m     
rhieni’n cefnogi Plaid Cymru a 
nhad yn heddychwr roeddwn yn        
ymwybodol o’r byd gwleidyddol. 
(Mae gen i gof o fynd gyda nhad i     
ymuno â’r dorf fechan ddaeth i 
groesawu Chris Rees wrth borth 
carchar Abertawe wedi ei gyfnod 
dan glo.) Naws Cristnogaeth  
ryddfrydol oedd i’r aelwyd, y 
pwyslais ar reswm yn hytrach nag 
emosiwn gydag elfen fwy        
sgeptigaidd rwy’n tybio gan fy 
mam. Roedd mynychu’r capel yn 
rheolaidd, ddwywaith neu dair y 
Sul, yn rhan o batrwm bywyd er 
nad oes gen i fawr o gof o fynd i 
gyfarfodydd yn ystod yr wythnos. 
O safbwynt cred, teimlaf taw’r  
aelwyd yn hytrach na’r capel oedd 
y prif ddylanwad. 

Yn gyffredinol y tu allan i’r cartre 
rwy’n siŵr taw’r prif ddylanwad 
oedd mynychu Ysgol Gymraeg  
Llanelli, yr ysgol Gymraeg gyntaf  

i’w sefydlu gan awdurdod lleol. 
Bûm yn ddigon lwcus i fod ymysg y 
disgyblion oedd yn bresennol pan 
agorodd yr ysgol.  

Dan arweiniad Olwen Williams 
cawsom addysg heb ei hail gan gael 
ein trwytho yn hanes, diwylliant a 
llên Cymru. Jôc, gydag elfen o wir o 
bosibl, oedd bod plant yr Ysgol 
Gymraeg wedi anghofio mwy nag a 
ddysgasant am Gymru wedi mynd 
i’r ysgol uwchradd! 

Fel gwyddonydd y dechreuodd  
Rowland ei yrfa. Ar ôl disgleirio fel 
myfyriwr yng Ngholeg Prifysgol 
Cymru Aberystwyth, lle’r enillodd 
radd dosbarth cyntaf a doethuriaeth 
mewn Ffiseg a lle bu’n llywydd y 
Gymdeithas Geltaidd, treuliodd ddwy 
flynedd yn Adran Ffiseg Prifysgol 
Rhydychen ac yna bu’n darlithio 
mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Reading 
am dair blynedd. Yna dychwelyd i 
Gymru yn 1970, yn ddirprwy        
bennaeth y Brifysgol Agored a oedd 
yn cael ei sefydlu yng Nghymru, a 
symud ar ôl 14 mlynedd yn y swydd 
honno i Adran Addysg Bellach y            
Cyd-bwyllgor Addysg ac yna i      
Gynghorau Cyllido Cymru lle bu’n 
Bennaeth yr Adran Addysg Uwch tan 
ei ymddeoliad yn 2000. 

 

A fu ei gefndir gwyddonol yn 
rhwystr, neu yn wir yn gymorth, 

iddo o ran ymlyniad at            
Gristnogaeth? 

Does gen i ddim cof i mi deimlo 
gwrthdaro rhwng fy niddordeb 
mewn gwyddoniaeth a chynnal   
safbwynt Cristnogol. Dichon bod fy 
magwraeth, fel y soniais eisoes, yn 
rhan o’r rheswm am hyn — er      
enghraifft doedd dim pwys ar drin y 
Beibl yn llythrennol. Yn y coleg 
roedd trafod safbwyntiau crefyddol 
o ddiddordeb i mi a byddwn yn 
mynychu cyfarfodydd a              
chynadleddau Mudiad Cristnogol y 
Myfyrwyr (Student Christian 
Movement). Yn fras mae’n debyg fy 
mod yn gweld gwyddoniaeth a 
Christnogaeth fel byd-olygon      
annibynnol ar ei gilydd nad oeddent 
yn gwrthdaro. 

Erbyn hyn rwy’n closio fwyfwy at y 
safbwynt a arddelir, er enghraifft, 
yn llyfr Aled Jones Williams a   
Cynog Dafis—Duw yw’r Broblem. 
Rwy’n teimlo’n gyfforddus yng 
nghymdeithas y Tabernacl ac mae’r 
cyfamod a fabwysiadwyd gan y  
capel rai blynyddoedd yn ôl— 
‘Rydym yn gymuned o bobl sydd 
wedi ymrwymo yn wirfoddol i geisio 
tyfu gyda’n gilydd mewn          
dealltwriaeth a gallu i ymarfer 
dysgeidiaeth ac ysbryd yr Iesu’ - yn 
ddatganiad rwy’n ei werthfawrogi. 

Fel y gŵyr darllenwyr Tafod y Tab, 
bu’n eithriadol o weithgar mewn llu o 
weithgareddau Cymraeg a          
Chymreig, e.e. fel ysgrifennydd 
pwyllgor gwaith Eisteddfod         
Genedlaethol yr Urdd, Taf-Elái 1991, 
aelod blaenllaw o Glwb y Dwrlyn ac 
o Gymdeithas Wyddonol Caerdydd. 
Bu’n llywodraethwr  ysgol ac yn  
aelod o Gyngor Prifysgol             
Aberystwyth. Yn lleol y tu allan i’r 
capel, efallai mai ei brif gymwynas fu 
sefydlu a threfnu Cylch Cadwgan. Ar 
ôl blynyddoedd lawer mae Cylch 
Cadwgan yn mynd o nerth i nerth – 
ymhlith y siaradwyr eleni cafwyd 
Emyr Davies, Yr Athro Dylan Foster 
Evans, Ffion Dafis, a Rowland   
Wynne ei hun.  
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Holais beth oedd yr ysgogiad i 
sefydlu Cylch Cadwgan, a beth 

oedd y rheswm am yr enw. 

Ym 1999 cynhaliodd y Tabernacl 
arolwg ymysg yr aelodau ynghylch 
gweithgareddau cymdeithasol y 
gellid eu trefnu. Un awgrym   
poblogaidd oedd cynnal           
nosweithiau llenyddol. O gofio bod 
nifer o sefydliadau Cymraeg eu 
hiaith yn yr ardal o gwmpas y 
Garth datblygodd y syniad y  
byddai’n fwy buddiol pe rhennid y 
cyfrifoldeb rhyngddynt yn hytrach 
na chanoli ar y Tabernacl. O   
ganlyniad cytunodd pum sefydliad 
i ffurfio partneriaeth ar gyfer   
cynnal rhaglen lenyddol yn      
flynyddol. Y pump oedd          
Cymdeithas Gymraeg Llantrisant, 
Clwb y Dwrlyn, Merched y Wawr 
Cangen y Garth, Capel Bethlehem 
Gwaelod y Garth ac, wrth gwrs, y 
Tabernacl. Mae’r bartneriaeth yn 
dal i fodoli ac erbyn hyn           
cynhaliwyd ymron i 80 o           
gyfarfodydd. 

Treuliwyd rhai misoedd yn        
pendroni ynghylch enw. Fodd   
bynnag daeth goleuni o ddeall bod 
gŵr o’r enw Cadwgan yn un o   
arwyr y fro. Uchelwr oedd         
Cadwgan a oedd yn byw yn ystod y 
drydedd ganrif ar ddeg ac roedd 
wedi llwyddo i gael y gorau ar yr 
arglwydd Normanaidd Richard de 
Clare. Roedd y teitl ‘Cylch        
Cadwgan’ felly yn apelio ac yn  
atseinio enw’r grŵp llenyddol a 
fodolai yn y Rhondda ym       
mhedwardegau’r ganrif ddiwethaf. 

Mae yna reswm pwysig arall pam 
y mae Rowland yn cael ei urddo 
yn aelod o’r Orsedd, sef y llyfr a 
gyhoeddodd yn 2017 ar y    
gwyddonydd athrylithgar o    
Gymsychbant, Ceredigion, Yr   
Athro Evan James Williams  -  
Evan James Williams, Ffisegydd yr 
Atom, Cyfres Gwyddonwyr     
Cymru, Gwasg Prifysgol Cymru, 
2017. Cafodd rhai  ohonoch y  
pleser o wrando ar Rowland yn 
traethu am ei arwr mewn cyfarfod 
o Cadwgan yn y Ganolfan ym mis 
Chwefror. Mae’r llyfr hwn yn 
ffrwyth llafur cariad rhai           
blynyddoedd ar y gwyddonydd 
ifanc a ddaeth i’r brig yn ei faes, er 
gwaethaf amgylchiadau cyffredin 
ei blentyndod.  

Gofynnais i Rowland beth oedd 
wedi ei ddenu at fywyd a 

gwaith Evan Jones Williams,    
a beth oedd yn cyfiawnhau  
rhoi statws mor uchel iddo     

fel gwyddonydd. 

Roeddwn i wedi  clywed am E.J.  
Williams (neu Desin i roi ei    
lysenw) pan oeddwn yn fyfyriwr 
yn adran ffiseg Aberystwyth.  

Ond yr hyn a  sbardunodd fy 
niddordeb oedd ymweld ag   
Archif Niels Bohr ym Mhrifysgol 
Copenhagen. Mae’r Archif yn 
cael ei chyfrif yn un o brif        
ganolfannau cofnodi hanes ffiseg 
fodern.  

Yno gwelais lun o Desin ymysg 
lluniau o rai o ffisegwyr enwocaf 
yr ugeinfed ganrif—ernes amlwg 
o’i statws. Rhyw flwyddyn neu 
ddwy wedyn daeth gwahoddiad 
gan Wasg Prifysgol Cymru i 
sgwennu cofiant iddo ac er fy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mod braidd yn ansicr ynghylch 
ymgymryd â’r dasg teimlais y 
dylwn roi cynnig arni. 

Rwy eisoes wedi cyfeirio at y llun o 
Desin yn Copenhagen fel ernes o’i 
statws ymysg ei gyd-ffisegwyr. Dim 
ond 35 mlwydd oed oedd pan    
gafodd ei ethol yn gymrawd o’r 
Gymdeithas Frenhinol, anrhydedd 
uchel ei pharch i unrhyw        
wyddonydd ac arwydd ei fod yn 
cael ei ystyried ymysg yr unigolion 
blaenaf ym maes ffiseg yr atom. Yn 
fwy na hynny roedd ei ran yn    
narganfyddiad y muon yn ei osod 
ar flaen y gad ym myd gronynnau 
elfennol. Pwy a ŵyr beth fyddai ei 
hanes pe bai wedi cael byw? 

Mae yna berygl ein bod fel Cymry’n 
anwybyddu ein gwyddonwyr mawr 
ar draul ein hoffter o fawrhau       
llenorion. Gwnaeth Rowland     
gymwynas fawr â ni drwy ddod ag 
E. J .Williams i’n sylw. Ar ben     
hynny, mae’n llyfr meistrolgar a 
hynod o ddarllenadwy a’r awdur yn 
profi y gellir defnyddio’r Gymraeg 
yn llithrig i drafod meysydd astrus. 

Llongyfarchwn y Dr Rowland 
Wynne yn gynnes ar ei urddo i’r 
Orsedd a dymuno’n dda iddo yn y 
seremoni yn Llanrwst, gan ddiolch 
iddo hefyd am ei gyfraniad i fywyd 
a gwaith y Tabernacl. 

Glenys M. Roberts 

Archifdy Niels Bohr, Prifysgol Copenhagen 

CYLCH CADWGAN 

Nos Wener  22 Tachwedd 2019                   
am 8.00pm 

FRANK OLDING 

yn siarad ar y testun: ‘Eilun’  

(teitl ei gyfrol newydd o farddoniaeth) 

 

Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 

Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru 
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Adroddiad Bwrdd y Cyfarwyddwyr 

Ionawr - Gorffennaf 2019 

Capel y Tabernacl Cyf. 
 

Cyfarwyddwyr / 
Ymddiriedolwyr  

2019 

Eluned Mary Davies-Scott 
(Cadeirydd) 

Siân Llewelyn Barnes  
Ann Dwynwen Davies 

Edwyn Evans  
Bethan Herbert 

Arwyn Lloyd Jones (Trysorydd) 
Emlyn Penny Jones  
Rhiannon Llewelyn 
Geraint Eirian Rees  

John Llewellyn Thomas 
Michael West 

 
 

Ysgrifennydd: 

Gwilym Huws 

gehpengwern@yahoo.co.uk 

01443 225205 / 07710 237327 

Cynhaliwyd chwe chyfarfod o’r 
Bwrdd rhwng Ionawr a Gorffennaf, 
derbyniwyd  adroddiadau yn gyson 
gan  nifer o bwyllgorau’r  eglwys, a 
thrafodwyd  amrywiaeth o  faterion 
oedd yn codi o’u hadroddiadau    
ynghyd â materion eraill ddaeth i 
sylw’r Bwrdd.  

Dathliadau’r 150 

 
Gyda blwyddyn yn unig i gwblhau’r 
trefniadau i ddathlu 150 o            
flynyddoedd ers ailadeiladu’r capel 

yn 1870,  penderfynwyd cynnwys y 
mater ar agenda pob cyfarfod am 
weddill 2019. Yng nghyfarfod mis 
Chwefror adroddwyd fod             

trafodaethau cychwynnol wedi eu 
cynnal, dan arweiniad Wyn Jones, 
lle cytunwyd i lwyfannu cyflwyniad 

amlgyfrwng ym mis Hydref 2020 
fyddai’n olrhain peth o hanes yr   
achos trwy ddetholiad o ‘olygfeydd’. 

Y bwriad yw rhannu’r gwaith      
perfformio rhwng gwahanol       
garfanau megis yr Ysgol Sul, y 
Twmiaid, Merched y Tab ac yn y 

blaen. Yng nghyfarfod Ebrill       
adroddwyd fod y Pwyllgor Cerdd yn 
bwriadu cynnal arolwg ymhlith yr 

aelodau wrth fynd ati i lunio casgliad 
o emynau a chaneuon cyfoes     
fyddai’n addas i’w defnyddio yn ein 

hoedfaon i gyd-fynd â’r dathliadau. 
(Ceir rhagor o wybodaeth am yr 
arolwg  yn y rhifyn hwn.)  

Eisoes trefnwyd  darlith hanesyddol 
am gymeriadau ardal y Garth gan 
Don Llywelyn ynghyd â chyfres o 

luniau hanesyddol  i gyd-fynd â’r 
ddarlith gan Penri Williams ym mis 
Ionawr 2020, a chynhelir darlith 

hanesyddol bellach yn                  
ddiweddarach yn y flwyddyn.   
Gobeithir hefyd allu trefnu taith 

gerdded i olrhain peth o hanes yr 
achos.  

 

Y Ganolfan 
Aeth yn agos i naw mlynedd heibio ers 

cynnal agoriad   swyddogol y         
Ganolfan ym mis Medi 2010. Heb 
amheuaeth, bu’r ymdrech arwrol i  

wireddu’r freuddwyd o godi adeilad        

uchelgeisiol fyddai’n adnodd     

gwerthfawr i weithgareddau’r eglwys 

a’r gymuned ehangach yn llwyddiant 

digamsyniol. Ond fel gyda phob     

adeilad, boed hen neu newydd, mae 

angen cymhennu a threfnu gwaith  

cynnal a chadw o bryd i’w gilydd.  

Yn gynharach eleni, gwnaeth Pwyllgor 
y Meddiannau apêl am wirfoddolwyr i 

dacluso’r annibendod yn y selar.    
Trefnwyd sesiwn ar bnawn Sul ym mis 
Ionawr i ddechrau ar y gwaith, a    
chwblhawyd y tacluso gan athrawon yr 

Ysgol Sul dros gyfnod o wythnosau gan 
ofalu ailgylchu eitemau y gellid eu                 
defnyddio gan y cylchoedd meithrin 

lleol.  

Ers dros ddeunaw mis bu Pwyllgor y 

Meddiannau yn ceisio trefnu i                  
ail-beintio tu mewn y Ganolfan. Er na 
lwyddwyd i  gyflawni’r gwaith y      

llynedd, gan i’r contractwr dynnu’n ôl ar 
y funud olaf, caiff y gwaith ei gwblhau 
ym mis Awst eleni. 

Eglwysi Dementia-gyfeillgar 
Yn gynnar yn 2019, cynhaliwyd        
cyfarfod o Gyfundeb Dwyrain          
Morgannwg i godi ymwybyddiaeth o’r         
cynnydd brawychus sydd mewn       
achosion o ddementia , a’r diffyg      
cefnogaeth a gynigir gan yr awdurdodau  
cyhoeddus i’r dioddefwyr a’u              
gofalwyr.Yn sgil hyn, gwahoddwyd  
eglwysi lleol i dderbyn yr her o fynd ati i 
estyn cymorth. Croesawyd yr  egwyddor 
gan gydnabod ar yr un pryd nad oedd 
modd ymarferol i gyflawni rhai o’r   
argymhellion. Cytunwyd i wahodd y 
Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol i 
drafod gwahanol oblygiadau             
mabwysiadu’r Tabernacl fel eglwys 
dementia-gyfeillgar ac i adrodd yn ôl i’r 
Bwrdd. Dros y misoedd diwethaf, mae’r    
Gweithgor wedi rhoi ystyriaeth ddwys 
i’r math o gymorth y gallai’r eglwys ei 
gynnig; daethant i’r casgliad y dylid 
dechrau gydag aelodau’r eglwys a allai 
fod ag angen cefnogaeth cyn ymestyn 
allan i’r gymdogaeth. Nodwyd       
pwysigrwydd cadw o fewn gallu a 
chymhwyster aelodau’r eglwys, gyda’r 
pwyslais ar fod yn gyfeillion allai gadw 
cwmni i unigolyn, a threfnu te pnawn yn 
y Ganolfan. Gall ein cyfraniad fod yn 
arbennig o werthfawr i Gymry        
Cymraeg, gan fod y famiaith yn aml yn 
hanfodol i’r dioddefwyr.  
 

CAPEL Y TABERNACL        
(Dathliad 150 mlynedd) 

 
Nos Wener  

31 Ionawr 2020 am 8.00pm 
 

DON LLEWELLYN 

yn siarad ar y testun 
Straeon Cymeriadau Ardal y Garth 

 
Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 



TAFOD Y TAB                                                                    Rhifyn 12, Gorffennaf 2019 

 11 

 

 

arweiniad  Geraint Rees. Yn y tymor 

byr –  hynny yw, o fis Medi ymlaen –    

cynhelir y Twmiaid bob bore Sul dan 

ofal tîm o arweinyddion, ac yn y   

cyfamser gwneir ymholiadau a allai 

arwain at gyflwyno cynnig i Gwrdd 

Eglwys i ystyried yr ail opsiwn. 

Masnach Deg 
Yn dilyn penderfyniad y Cyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol ym mis  

Tachwedd fod yr eglwys yn          

ymrwymo i hybu masnach deg,       

dechreuwyd ar y broses o godi     

ymwybyddiaeth ymhlith yr aelodau o 

bwysigrwydd cefnogi masnach deg 

ar bob cyfle posib. Neilltuwyd rhan 

o’r oedfa yng ngofal aelodau Pentre’r 

Eglwys i dynnu sylw at y cyfraniad y 

gall ein cefnogaeth ei wneud i’r elw 

gaiff ffermwyr yn y trydydd byd am 

eu cynnyrch, ac i amodau gwaith a 

chyflogau eu gweithwyr. O fis Medi 

ymlaen dim ond coffi, te a siwgr       

Masnach Deg a ganiateir i’w        

defnyddio yng nghegin y Ganolfan. 

Bydd y neges hon yn berthnasol i bob 

mudiad fydd am baratoi lluniaeth i 

gyd-fynd â’u gweithgareddau yno. 

 

Y Fynwent a’r  

Rhandiroedd 
O’r holl eitemau ar agenda’r Bwrdd 

yn ystod y chwe mis diwethaf, yr un 

y  rhoddwyd y sylw pennaf iddo ym 

mhob cyfarfod yn ddieithriad oedd y 

datblygiadau gyda’r fynwent a’r 

rhandiroedd. Gan fod y gwaith     

aruthrol a gyflawnwyd gan griw bach  

iawn o wirfoddolwyr i wella’r ardal 

yn derbyn sylw cwbl haeddiannol ar     

dudalennau 6 a 7 nid oes angen   

manylu yma ac eithrio nodi mor   

ffodus mae’r Bwrdd o weledigaeth  a 

dycnwch y criw. 

Dyfodol y Twmiaid 
Ar ddechrau Ebrill, derbyniwyd   

llythyr oddi wrth Catrin a Heulyn  

Rees yn mynegi eu bwriad i ymddeol 

fel arweinwyr y Twmiaid ar ddiwedd 

tymor yr haf. Roedd y ddau wedi ei    

hystyried yn fraint i gydweithio’n 

agos gyda chriw o bobl ifanc       

brwdfrydig, gofalgar a                

gwerthfawrogol, ond teimlent ei bod 

bellach yn amser am newid.           

Cytunodd y Bwrdd i anfon gair o  

ddiolch diffuant atynt ar ran yr       

eglwys, ac yn arbennig ar ran sawl to 

o bobl ifanc sydd wedi elwa cymaint 

ar eu harweiniad, am eu gofal       

drostynt, a’u cyfraniad amhrisiadwy i    

lwyddiant ysgubol y Twmiaid dros yr 

holl flynyddoedd. Roedd ail ran   

llythyr Heulyn a Catrin yn cynnig dau 

opsiwn o ran y ffordd ymlaen, sef: 

Teimlad y Bwrdd oedd bod         

manteision i’r ddau opsiwn, ond yn y 

lle cyntaf dylid gweld a fyddai modd 

denu arweinydd neu arweinyddion o 

blith yr aelodau, ac i’r perwyl hwnnw 

trefnwyd dau gyfarfod agored dan  

 Adroddiad Bwrdd y Cyfarwyddwyr 

Ionawr - Gorffennaf 2019 (Parhad) 

GOFALWYR  
ARDAL 

Creigiau a  
Groes-faen 

Geraint Wyn Davies  

Jen MacDonald  

Nia Williams 

Efail Isaf 

Judith Thomas 

 Loreen Williams 

Crown Hill, Gwaun  
Meisgyn, Beddau 

Ann Rees 

Llantrisant 

Rhiannon Price 

Lowri Roberts 

Pentre’r Eglwys 

Rhiannon Humphreys      

Eirian Rowlands  

Carys Davies 

Meisgyn 

Jane Eryl Jones 

Ton-teg 

Elaine James  

Audrey Lewis 

Pentyrch 

Marian Wynne 

Radur a 
Gwaelod y Garth 

Ros Evans 

OPSIWN II 
Cyflogi Gweithiwr  Eglwysig 
fyddai’n cynnal y Twmiaid,  
cyfrannu at fywyd yr Ysgol Sul,  
ymweld ag ysgolion yr ardal, 
trefnu clwb cymunedol yn ystod 
yr wythnos, bod yn ddolen 
rhwng yr eglwys a’r  gymuned 
ehangach, ac arwain               
ymgyrchoedd elusennol.  

OPSIWN I 

Denu rhywun o blith  aelodau 
presennol y Tabernacl i          
arwain y  Twmiaid. Yn         
ddelfrydol, dylid recriwtio  
rhywun  sy’n rhannu              
diddordebau’r aelodau ifanc. 
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SUL  

  
DEFOSIWN 

  
LLYWYDD 

AWST 
    

4 
 

Y Parchg. Eirian Rees  Ann Rees 

11 
 

Bethlehem, Gwaelod y Garth am 10.30   

18 
 

Geraint Rees  Caroline Rees 

25 
 

Bethlehem, Gwaelod y Garth am 10.30   

MEDI   

1  
 

Emlyn Davies  Ann Davies 

8 
 

Y Parchg. Aled Edwards  Wendy Reynolds 

15 
 

Allan James  Bethan Herbert 

22 
 

Gwasanaeth Teuluol gydag Iwan Rowlands a Wyn Jones   

29 
 

Geraint Rees  Eluned Davies-Scott 

HYD    

6 
 

Pentref Efail Isaf   

13 
 

Y Parchg. Aled Edwards  Huw Roberts 

20 
 

Gwasanaeth Cynhaeaf yr Ysgol Sul   

27 
 

Karen Owen, y bardd, awdur a newyddiadurwraig  Emlyn Davies 

TACH   

3  
 

Pentre’r Eglwys a Thon-teg   

10 Sul Heddwch: Geraint Wyn ac eraill a’r Parchg. Gethin Rhys   Gwion Evans 

17 
 

Y Parchg. Dyfrig Rees – gyda ffocws ar Sul i’r Teulu  Mike West 

24 
 

Y Parchg. Gethin Rhys  Gwerfyl Morse 

RHAG   

 1 
 

Pentref Pentyrch   

8 
 

Y Parchg. Aled Edwards  Edwyn Evans 

15 
 

Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul   

22 
 

Gwasanaeth Nadolig Y Twmiaid gyda Geraint Rees ac eraill   

29 
 

Geraint Wyn Davies  a Keith Rowlands  

Cyhoeddwyd gan Gapel y Tabernacl Cyf., Efail Isaf ac argraffwyd gan Trustmark,Tonysguboriau. 


