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TAFOD Y TAB 
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf 

 

Pob un o’r perfformwyr a rhan o’r gynulleidfa yng ngwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul 

Hefyd yn y rhifyn hwn: 

Yma o Hyd     Tud 3 

Elusennau     Tud 4-5 

Ysgol Sul a’r Twmiaid       Tud 6-8 
Merched y Tab     Tud 9 

Cwrdd Blynyddol    Tud 10 
Pwyllgorau’r Eglwys    Tud 11 

Trefn yr Oedfaon    Tud 12 

Blwyddyn o Ddathlu 
Ar drothwy blwyddyn arbennig iawn yn   

hanes y Tabernacl mae’n bwysig i ni beidio 

ag anghofio ein dyled i’r rhai a lafuriodd i 

godi’r capel yn 1870 yn fan i ledaenu’r      

efengyl yn Efail Isaf a’r cyffiniau. Hyderwn 

fod yr adroddiadau a welir yn y rhifyn hwn o 

weithgareddau diweddar y Tabernacl yn 

dangos parhad ym mywiogrwydd a       

pherthnasedd yr eglwys hyd y dydd heddiw. 

Fel y  pwysleisia Eirian yn ei ysgrif amserol     

(tudalen 3) am arwyddocâd y dathliadau 

hyn eleni, ‘Dathlwn i ddangos ein             

diolchgarwch ac i blannu’n presenoldeb yn 

ddyfnach yn yr ardal yn enw Iesu Grist.’ 

 

Yn ôl ym 1870 dathlwyd agoriad y capel 

newydd dros gyfnod o dridiau yn unig, ond 

eleni byddwn yn cynnal cyfres o              

ddigwyddiadau i nodi’r achlysur a hynny 

dros flwyddyn gron. Rhwng dydd olaf       

Ionawr a Gorffennaf cynhelir dwy ddarlith 

hanesyddol – y naill ar 31 Ionawr pan fydd 

Don Llewelyn yn ein cyflwyno i rai o hen 

gymeriadau ardal y Garth, a’r llall gan    

Gareth Edwards yn y gwanwyn fydd yn     

adrodd atgofion o’i fagwraeth ym mhentref 

Efail Isaf ym 40au a 50au’r ganrif ddiwethaf; 

cynhelir taith gerdded yn olrhain hanes yr 

achos ar fore Sadwrn cyntaf mis Mai dan 

arweiniad Penri  a Pens; tair oedfa gyda’r 

cyn-aelodau Gareth Ffowc Roberts, Delyth 

Rhys (Beasley) ac Edward Morris Jones yn 

cyflwyno’r myfyrdod yn eu tro; yna ganol haf 

bydd parti pen-blwydd mawreddog i’r plant  

ac oedfa ddathlu ar Sul cyntaf Gorffennaf,  

sef union 150 o flynyddoedd wedi’r agoriad 

swyddogol.  

 

Cynhelir rhagor o ddigwyddiadau cyffrous 

rhwng Medi a diwedd y flwyddyn y clywir 

mwy amdanynt yn y rhifyn nesaf.  
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Eleni byddwn yn mynd ati i ddathlu         
achlysur ailadeiladu Capel y Tabernacl yn 
1870. Ond peidied neb â meddwl mai dyma’r 
tro cyntaf i’r gwaith o ailgodi’r  capel fod yn 
destun dathliadau arbennig  ymhlith        
aelodau’r eglwys.  

Fel y tystia adroddiadau cyfoes yn y wasg    
enwadol a lleol, dyma’n union ddigwyddodd 
pan agorwyd y capel ar ei newydd wedd yn 
swyddogol rhwng dydd Sul 3ydd a dydd Mawrth 
5ed o Orffennaf 
1870. Gwnaed         
cyfiawnder llwyr 
ag ymdrechion y 
rhai fu’n llafurio 
mor egnïol i   
gyflawni’r gwaith 
adeiladu trwy     
wahodd      
gweinidogion o 
bob cwr o Gymru a 
thu hwnt i draddodi 
cyfanswm o un ar bymtheg o bregethau – a 
hynny dros dridiau yn unig! Mae’n anodd iawn i 
ni heddiw amgyffred bod natur y dathliadau 
hynny'n arferiad pur gyffredin yn 70au ac 
80au’r bedwaredd ganrif ar bymtheg pan oedd, 
yn ôl R.Tudur Jones, prif hanesydd Annibynwyr 
Cymru, ‘cymaint o adeiladu ac ail-adeiladu a 
hyd yn oed trydydd-adeiladu ar gapeli’.           
Ar ddiwrnod cyntaf y dathliadau, pregethodd y 
Parchedig Thomas Davies, Treforus, brawd 
John ‘Taihirion’ Davies, dair gwaith. Ond yn fwy 
rhyfeddol fyth, fe bregethodd y Parchedig       
D. Williams, Troedrhiwdalar, yntau hefyd yn    
oedfaon y bore, y pnawn a’r hwyr, a hynny ‘with 
the greatest ease and fluency’, chwedl y Cardiff 
Times, er ei fod dros 90 mlwydd oed. O gofio 
hyd pregethau’r cyfnod roedd galw hefyd am      
gyfansoddiad cryf iawn a ffydd ddiderfyn i      
eistedd ar seddau caled y Tabernacl am oriau 
meithion drwy holl oedfaon y dathlu. 

 

O sôn am y Cardiff Times, mae’n ymddangos 
bod gohebydd y papur wedi llyncu geiriadur   
Dr Johnson cyn cael ei anfon i Efail Isaf,       
oherwydd dyma oedd ei  gyflwyniad i’w        
adroddiad o’r agoriad: ‘The formal opening of 
this neat, handsome, and commodious                
ecclesiastical edifice took place on Sunday, 
Monday and Tuesday last . . .’ Mae         
adroddiad Y Tyst o’r achlysur yn llawer 
mwy rhyddieithol gan ganolbwyntio ar    
fesuriadau ac adnoddau’r adeilad – 
‘Maintioli y capel yw un droedfedd a deugain a 

hanner o hyd wrth dair ar ddeg ar hugain o 
led o fewn y  muriau. Mae peiriant wedi ei 
osod er cynhesu y lle yn y gauaf.’   

 

Ar waetha’r ffaith bod amaethwyr yr ardal 
wedi gwirfoddoli i gludo’r deunyddiau         
adeiladu, a bod yr  aelodau eu hunain wedi 
clirio’r safle, y rhyfeddod mwyaf yw bod     
eglwys o ddim ond 71 o aelodau – a hynny 
mewn cymdogaeth cymharol dlawd – wedi 
mentro gwario swm o £830 (dros £69,000 yn 
arian heddiw) ar y gwaith, a bod dyled o £570 
(tua £47,500 yn arian heddiw) yn aros heb ei 
thalu pan gynhaliwyd yr 
agoriad swyddogol. Ond 
eto roedd y ddyled wedi’i 
chlirio o fewn cyfnod byr, 
diolch yn bennaf mae’n 
debyg i ymdrechion     
diflino’r gweinidog, y   
Parchedig John ‘Taihirion’ 
Davies, nad oedd ei well 
am werthu tocynnau i  
fynychu darlithoedd     
cyhoeddus gyda’r elw’n 
mynd i’r Gronfa Adeiladu. 

Dathliadau Mawreddog 1870 
‘The formal opening of this neat,                

handsome, and commodious  
ecclesiastical edifice took place   

on Sunday, Monday, and 
Tuesday last...’    

Capel y Tabernacl 1900 

John Taihirion Davies 

 

Dilyn yr hen lwybrau: 
taith gerdded yn olrhain  
hanes cynnar yr achos 

  

 Am 10 o’r gloch fore Sadwrn 2 Mai 

 

 

Rhagor o fanylion i ddilyn 

Bwcio’r Capel neu’r Ganolfan                           

carolinerees2@hotmail.com neu gallwch decstio 

Caroline ar 07539452130 
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Yma o hyd 
Codwyd Capel y Tabernacl ar adeg pan 

oedd hyn-a-hyn o gapeli’r mis yn cael eu 

codi yng Nghymru.  Eleni, rydyn ni’n  

dathlu bod yr adeilad yn 150 oed, a hynny 

mewn cyfnod pan mae hyn-a-hyn o       

gapeli’r mis yn cau. Ym 1970 roedd yr   

eglwys yn rhy wan i ddathlu ei            

chanmlwyddiant, ond rydyn ni nawr yn abl 

i ddathlu carreg filltir arall yn ei hanes.   

Dros y canrifoedd roedd digwyddiadau mawr  

crefyddol wedi digwydd law yn llaw â       

newidiadau mawr o fewn y gymdeithas      

ehangach (e.e. Y Diwygiad Protestannaidd/

Dadeni Dysg; Y Diwygiad Methodistaidd/ Oes 

Ymoleuo). Pan godwyd y Tabernacl roedd 

hefyd yn gyfnod o ddatblygiadau enfawr.  Am 

ein hoes ni, beth allwn ni ddweud?  Mae 

gwybodaeth wedi ffrwydro ar raddfa         

rhyfeddol gan fygwth ein gallu i fod yn sicr o 

unrhyw beth – gwirioneddau piau hi bellach 

yn hytrach na gwirionedd.  Ond does dim   

argoel bod pobl yn troi at grefydd i’w galluogi 

i wynebu’r newidiadau enfawr hyn. 

Yma yn Efail Isaf rydyn ni wedi gweld twf ers  

hanner canrif. Oes yna esboniad am hyn? 

Mae’n wir dweud bod yr ardal wedi derbyn 

mewnlifiad o bob rhan o Gymru, ond ni fu 

hynny’n fawr les i lawer capel. Tybed a oes 

rhyw naws neu awyrgylch arbennig wedi bod 

yn gyfrifol am y twf yn y Tabernacl?  Ydy’r  

eglwys wedi llwyddo i  fabwysiadu ffydd sy’n 

ehangu yn hytrach na chrebachu bywyd?  

Ydy’r eglwys wedi llwyddo i ganolbwyntio ar 

werthoedd deinamig yr Iesu  

‘Dathlwn i ddangos ein                      
diolchgarwch ac i blannu’n          

presenoldeb yn ddyfnach yn yr ardal 
yn enw Iesu Grist.’ 

yn fwy nag ar athrawiaethau eglwysig sy’n 

garfannol yn eu hanfod? Ydy’r eglwys wedi 

gweithredu’n unol â theithi meddwl yr Iesu, 

gan ein harwain i gynnal bywyd cynnes sy’n  

llawn gobaith?   

Mae’n wir dweud mai un o nodweddion yr   

aelodau yw bod eu crefydd yn rhan o’u      

bywydau yn hytrach nag yn atodiad ar wahân. 

Mae hyn wedi’n harwain at fod yn gynhwysol 

ac i estyn allan, gan fod yn fodd i greu       

cymuned.   

Codwyd y capel gan tua 70 o aelodau. Yn   

fuan wedyn daeth newid i’r gweithfeydd glo 

lleol gan achosi i nifer symud i ffwrdd. Pan 

ddes i fyw i’r pentref yn 1970, soniai’r aelodau 

hynaf am eu mam-gu yn cario cerrig yn ei  

ffedog o’r chwarel gyfagos i hwyluso’r          

adeiladwyr wrth eu gwaith.  Yn ein tro, diolch i 

lawer o waith gan griw bychan o bobl egnïol, 

rydyn ni wedi llwyddo i ddiogelu’r adeiladau, 

ac ar ddiwedd 150 o flynyddoedd mae       

gennym adnoddau fydd yn gymorth i ni ac i’r 

ardal.  

Bellach, yr her fydd dod o hyd i ffyrdd o    

fuddsoddi cariad a gras yr Iesu ym mywyd yr 

ardal a thu hwnt. Ni fydd hyn yn hawdd, ond 

dyna’r her ac ni allwn laesu dwylo. Dathlwn i 

ddangos ein diolchgarwch ac i blannu’n    

presenoldeb yn ddyfnach yn yr ardal yn enw 

Iesu Grist.              

      Eirian Rees 

 

Diolchiadau 

Diolch i’r canlynol am eu cyfraniadau i’r          
rhifyn hwn: 

 

Ceri Anwen, Ann ac Emlyn Davies, Eirian  
Rees, Geraint Rees, Gwenallt Rees, Heulyn 
Rees, Lowri Roberts, Judith Thomas, Nia 
Williams, Penri Williams a Rowland Wynne. 

      

     Eleri a Gwilym 
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Rai blynyddoedd yn ôl, daeth 
Gwenallt Rees atom i siarad am 
ymdrech arloesol y Tabernacl, 
Caerdydd i godi clinig yn sgil  
ymweliad â’r eglwys yn Lesotho 
sydd wedi gefeillio â nhw.  O 
ganlyniad, penderfynwyd ffurfio 
‘Grŵp Lesotho’ yma yn y  
Tabernacl, Efail Isaf.         

Llwyddwyd i efeillio gydag eglwys 
Brotestannaidd yr LEC yn       
Mohale’s Hoek – tref o ryw 7,000 
o bobl. Er mor anodd yw         
cyfathrebu â’r wlad, datblygodd y 
berthynas yn gyflym.           

 

Yn 2010 aeth tair ohonom –    
Elenid, Jenny a minne – draw i 
Lesotho a gweld drosom ein   
hunain y problemau dirfawr a 
wynebent. Ein bwriad oedd    
canfod sut y gallem fel Eglwys 
helpu’r tlawd a’r amddifad yn y 
wlad, a gwelsom fod Eglwys   
Mohale’s Hoek eisoes yn ymateb 
i’r gofyn mawr yn ôl eu gallu. 
Mae’r gynulleidfa’n talu am   
ddarparu bwyd bob nos i dros 90 
o blant amddifad sydd, oherwydd 
AIDS, naill ai’n byw ar eu pennau 
eu hunain neu gyda               
pherthnasau. Roedd un cwpwl o’r 
eglwys yn agor eu cartref bob 
nos i 45 o blant gael eu bwydo, a 
dwy gyfeilles arall yn gwneud  
rhywbeth cyffelyb ym mhen arall 
y dref.  

Roedd gweld y plant bach yn 
rhedeg adre’n droednoeth mewn 
dillad tenau trwy storm o fellt a 
tharanau yn gwneud i ni          
sylweddoli maint y galw am  
gymorth. Mae lle i wella ar faeth 
y bwyd mae’r eglwys yn gallu ei 
roi i’r plant, a lle hefyd i ymestyn 
y ddarpariaeth – a dyna lle mae 

ein cyfraniadau ni fel cynulleidfa 
hael wedi bod o gymorth. Dros y 
blynyddoedd rydym wedi anfon 
rhai miloedd o bunnau atynt a 
gwn fod yr arian yn cael ei    
ddefnyddio’n gyfrifol.  

Mae arweinwyr yr eglwys yn  
bobol arbennig iawn. Mae 'Me   
Mampoi a 'Me Mampe yn         
gyfeillion agos i mi erbyn hyn – 
bues i’n ôl yn ymweld yn 2012 
gyda dau o’r aelodau ifanc, sef 
Enfys a Carwyn. Bryd hynny 
gwelwn sut yr oedd ein            
cyfraniadau’n cyfoethogi ychydig 
ar y prydau a baratowyd i’r plant. 
O gofio bod £40 yn gorfod prynu  
bwyd i 45 o blant oedd yn derbyn 
un pryd y dydd am fis, roedd 
chwyddo’r coffrau yn golygu 
gwella ansawdd y bwyd a    
chynnig gwell amrywiaeth. 

Athrawes yw 'Me Mampoi, a 
gweithwraig gymdeithasol yw  
'Me Mampe – y naill yn           
Ysgrifenydd y capel a’r llall yn 
Drysorydd.  Trwyddynt hwy rydyn 
ni’n gweithredu, a gwn eu bod yn 
hynod werthfawrogol o’n         
cyfraniadau. Gwn hefyd ein bod 
ni fel eglwys yn hynod hael a 
chefnogol o elusennau ac      
achosion da ymhell ac agos.   
 
Weithiau byddwn i’n teimlo’n 
anghyfforddus yn dod ar eich 
gofyn gyda fy mowlen gardod o 
Lesotho ond, o wybod cymaint y 
mae’r plant bach yma’n elwa o’r      
cyfraniadau lleiaf, byddwn yn    
ail-gychwyn y casgliad misol eto 
– pob Sul Cymun – er mwyn i ni 
fedru anfon arian atynt ar        
ddiwedd y flwyddyn. 

Mae Cronfa Lesotho yn wag ar 
hyn o bryd, gan i Gwenallt a 
Non drosglwyddo £1,000 ar ein 
rhan ar eu hymweliad yno ym 
mis Rhagfyr diwethaf. Gyda  
diolch o waelod calon am yr hyn 
a gyfrannwyd eisoes, a diolch 
am ystyried cefnogi’r prosiect 
gwerthfawr yma eto eleni.  
 
   Nia Williams 

Ail-lansio Apêl Lesotho 

Non Rees, Caerdydd yn trosglwyddo’r 

£1,000 i Me Mampe ar ran                       

Capel y Tabernacl, Efail Isaf.  

Manteisio ar gyfle prin i ymolchi.  

Llun o’r plant fanteisiodd ar swper a      

baratowyd gan rai o aelodau’r eglwys yn          

Mohale’s Loek. 

Bedydd 

Mae’r gynulleidfa sy’n cwrdd yn y 
Tabernacl ar foreau Sul yn teithio 
o ardal eang sy’n ymestyn o   
Lanisien yn y  dwyrain i Lanharan 
yn y gorllewin. Ond ar fore Sul 
cyntaf y flwyddyn roedd un teulu 
wedi teithio bob cam o’r ffordd o 
Hong Kong, taith o dros 6,000 o      
filltiroedd, i ofalu bod eu merch 
fach, Nia Enid Wyn Jones, yn 
cael ei bedyddio mewn capel      
Cymraeg. Roedd ei rhieni, Siriol a 
Gwilym Wyn Jones yng     
Nghymru ar  ymweliad             
teuluol dros wyliau’r Nadolig a 
gan fod y  capel lle maged Siriol, 
bellach wedi cau derbyniodd yr 
eglwys gais i gynnal y bedydd yn 
y Tabernacl. Bonws annisgwyl 
iddynt yn ystod eu hymweliad yw i 
Ffion, chwaer fawr Nia Enid,   
fanteisio ar y cyfle i fod yn un o’r       
angylion yng ngwasanaeth     
Nadolig yr Ysgol Sul. Unwaith yn 
rhagor mae’n  diolch yn fawr i 
Jane Eryl am lywio’r ddefod mor 
ystyrlon a chartrefol. Cyn ffarwelio  
dymunwyd siwrne dda i’r teulu 
bach oedd yn dychwelyd i Hong 
Kong yn syth wedi’r bedydd.  



Ar ran elusennau 2019 
Ysgol Tŷ Coch, Adref,  

Cymorth i Ferched Cymru  
Gofalwyr Ifanc RhCT a CRICA 

Diolch yn fawr i chi... 
A dyna neges y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol hefyd.  
Diolch yn fawr i chi am wneud ein gwaith ni mor hawdd; mae eich 
haelioni’n ddihysbydd. Yn ogystal â pharhau gyda’r casgliadau 
eleni, fe fyddwn ni fel eglwys yn cychwyn ar ddwy fenter newydd: 

EGLWYS DEMENTIA - GYFEILLGAR 
Mae’r ymchwiliadau’n parhau i’r ffordd orau o wireddu hyn, a 
Rhys Llewelyn yn cydlynu. Mae angen ystyried cyngor 
proffesiynol a strategaeth ganolog Undeb yr Annibynwyr er mwyn 
sicrhau  cefnogaeth deilwng ac addas i deuluoedd sy’n ymdopi â’r 
salwch creulon yma, a’r gobaith erbyn hyn ydy bod mewn sefyllfa i 
gynnal trafodaeth eglwys-gyfan yn ystod y misoedd nesaf.

CROESAWU FFOADURIAID 
Bu trafodaeth fuddiol gyda’r Parchedig Rosa Hunt a Richard 
Weaver o Citizens Wales/Cymru yng nghyfarfod mis Rhagfyr y 
Gweithgor, gydag ymrwymiad i helpu Croeso Pontypridd yn 
ymarferol ac i’w helpu i godi arian ar gyfer y prosiect, a Rhys 
Llewelyn unwaith eto yn cydlynu. 

CASGLIAD YR AMLENNI BROWN 
Casglwyd £2,625 yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys 
Cymorth Rhodd, a bydd elusennau 2019 yn derbyn £525 
yr un. Maen nhw bob amser yn werthfawrogol iawn.  

Elusennau 2020 

Ysgol Tŷ Coch 

Adref 

Cwtch 

Cymorth i Ferched Cymru 

Gofalwyr Ifanc RhCT 

Codwyd mwy nag erioed at bobl 
ifanc sy’n gadael gofal - £800.  Bu 
John Llew mewn cysylltiad â’r 
gweithwyr cymdeithasol oedd yn 
helpu’r bobl ifanc i’w defnyddio’n 
fuddiol, ac maen nhw’n hynod o 
falch o gael ein cefnogaeth. 

TALEBAU NADOLIG 

CASGLIADAU PARHAUS 
Bydd ein casgliadau dillad a 
nwyddau  i Adref, Tŷ Gwyn, a 
Cwtch yn parhau eleni, a’r angen 
mor fawr ag erioed. 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch 
â   johnllewt@hotmail.com    a    
carys.davies75@gmail.com 

Mae rhoddion bwyd o’r capel 
yn cyrraedd y Banc Bwyd yn 
rheolaidd gydol y flwyddyn, 
diolch i Ros Evans a’i 
gwasanaeth diflino. 
Unwaith eto, bu 
cynrychiolaeth deilwng o’r 
Tabernacl yn y casgliad yn 
Tesco Tonysguboriau 
ddiwedd Tachwedd, a dros y 
tridiau casglwyd 6.8 tunnell o 
fwyd a digon o nwyddau ar 
gyfer 100 o hamperi Nadolig. 
Diolch yn fawr i bawb ddaeth 
i’r adwy ar fyr rybudd. 
I ychwanegu eich enw at y 
rhestr - cysylltwch ag   
ann.pentyrch@btinternet.com 

Bob tri mis y bydd aelodau’r 
Tabernacl yn cynnal y te, sy’n 
rhoi cyfle wythnosol i bobl 
ddigartref gael paned a 
brechdan a chlonc mewn 
stafell gynnes a diogel, a 
hynny ers dros chwarter 
canrif.  I ychwanegu eich enw 
at y rhestr, cysylltwch â       
gillrees95@icloud.com 

Daeth Apêl Madagascar 
Undeb yr Annibynwyr i ben 
ddiwedd y flwyddyn gyda 
£3,000 o’r Tabernacl yn 
chwyddo’r coffrau. Diolch yn 
fawr i bawb fu mor hael eu 
cyfraniad ac i’r Ysgol Sul a’r 
Twmiaid am eu cefnogaeth.  

LESOTHO 
Trosglwyddwyd £1,000 o’n cronfa 
drwy law Gwenallt Rees i’n 
cyfeillion yn Mohale’s Hoek i 
gefnogi eu prosiectau i helpu plant 
anghenus. Byddwn yn ail-afael yng 
nghasgliad Lesotho bob Sul Cymun o 
fis Chwefror ymlaen. 

BANC BWYD TAF ELÁI 

TE PNAWN SUL  
TABERNACL YR AIS 

APÊL MADAGASCAR 

Rhagor o wybodaeth ar 

www.tabernacl.org 
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid  

Bu tymor yr Hydref yn gyfnod prysur 
a chyffrous i blant a phobl ifanc yr 
Eglwys. Cafodd y drefn arferol ei   
hailwampio, gyda 3 dosbarth 
yn cwrdd yn wythnosol yn y 
boreau.  Diolch i’r holl rieni 
fu’n cynnal sesiynau, a     
chofiwch ein bod ni wastad yn 
chwilio am wynebau newydd i 
helpu. Os ydych chi’n          
awyddus i gynnal sesiwn, plîs 
cysylltwch â naill ai Manon 
Huws, Bethan Reynolds, 
Lowri Roberts neu Catrin    
Rees. 

 

Oedfa’r       

Cynhaeaf 

Y casgliad tuag at elusen 

Achub y Plant ar y chwith a’r 

nwyddau a dderbyniwyd i’r 

Banc Bwyd ar y dde. 

Yn ogystal â’r dosbarthiadau wythnosol, 
fe fu’r to ifanc yn gyfrifol am gynnal tri 
gwasanaeth y tymor diwethaf. Y cyntaf 

o’r rhain oedd gwasanaeth hwyliog     
adeg y Cynhaeaf, gyda dyfeisgarwch y 

bobl ifanc yn codi swm teilwng o arian 
tuag at elusen Achub y Plant a chafwyd         
cyfraniadau hael unwaith yn rhagor at y 

Banc Bwyd.  
Neges amserol y Twmiaid i’r Oedfa Ddiolchgarwch.  

Dosbarth 1 yn cyflwyno eu neges hwythau. 

Cyflwyniad Dosbarth 2 yr Ysgol Sul i‘r Gwasanaeth Diolchgarwch. 
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid  

Yna, mewn dau wasanaeth yn y      

cyfnod yn arwain at y Nadolig, hyfryd 
oedd gweld cynifer o blant yn mwynhau 
perfformio, gan osod eu stamp eu  

hunain ar stori’r geni. Cafwyd oedfa 
effeithiol a theimladwy iawn yng ngofal 
Geraint, Lyn a’r Twmiaid – a nifer o’r 

bobl ifanc yn  serennu eto yn ystod 
gwasanaeth y plygain ddiwrnodau’n 

ddiweddarach. Oes, mae ’na dalent  
eithriadol gennym ni yma yn y     
Tabernacl.                                             

Yn dilyn gwasanaeth y plant ieuengaf, 

trefnwyd parti yn Neuadd y Pentref   
gydag ymddangosiad arbennig gan 
Siôn Corn, gan roi cyfle i’r plant      

ymlacio wedi’r holl waith caled. 

Stori’r Geni 

TREFNIADAU’R YSGOL 
SUL 2020 

O ran trefniadau’r Suliau ar gyfer 
2020, bydd Dosbarthiadau 1 a 2 
yn parhau i gwrdd bob bore Sul 
yn y Ganolfan ar wahân i wyliau 
ysgol. Mae’r amserlen yn cael ei 
hanfon allan ar e-bost gyda   
manylion ynghylch pwy sy’n   
arwain y sesiynau, ac adnoddau 
perthnasol. Os nad ydych chi’n 
derbyn yr wybodaeth hon,       
cysylltwch â Lowri ar 
lowri@glancreigiau.plus.com 

mailto:lowri@glancreigiau.plus.com
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid  

Nid y plant ieuengaf yn unig fu’n   

mwynhau. Aeth y Twmiaid i Fae     
Caerdydd cyn y Nadolig i wylio’r 

ffilm ‘Last Christmas’ a gloddesta ar 
bizza. Roedd ’na drafod  dwys ar y 
ffordd adre, gyda phawb wedi 

mwynhau’r ffilm a’r  gwmnïaeth. 

Diolch i bawb a gyfrannodd at yr 
apêl am nwyddau hylendid i elusen   

Cymorth i Ferched Pontypridd.      
Diolch hefyd i Bethan am drefnu 
bod y nwyddau’n  cyrraedd pen eu 

taith. 

TREFNIADAU’R TWMIAID  

2020 

Bydd y drefn ar gyfer y criw Uwchradd yn newid 
ychydig –  byddan nhw’n cwrdd am yn ail nos Sul 
rhwng 5 a 6:15 o’r gloch yn y Ganolfan, gyda’r  
cyfarfod cyntaf ar Ionawr 12fed.Oherwydd diffyg 
arweinydd/wyr parhaol mae criw o rieni’n bwriadu 
trefnu rota ar gyfer yr wythnosau nesaf, yn y    
gobaith y bydd trefniant mwy parhaol yn ei le yn y 
dyfodol  agos. 

Dathlu’r Nadolig 

Uchod: Y Twmiaid yn cyflwyno gwir ystyr y Nadolig 

ac isod y criw yn mwynhau trip i’r sinema i wylio’r 

ffilm ‘Last  Christmas’. 

Triawd y Twmiaid 
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Yn mis Medi, aeth nifer dda o’r Merched i 
Winllan Llanerch i gwrdd am baned a sgwrsio 
am ddigwyddiadau gwyliau’r haf. Cyn ffarwelio, 
penderfynodd pawb fynd am dro ar hyd llwybr 
Coedwig y Winllan. 

Ar ddiwrnod ‘Shwmae Sumae’, sef 15 Hydref, 
aethom i’r Caffi yn Hen Lyfrgell y Porth.         
Agorwyd y Caffi gan Teleri, un o aelodau’r    
Tabernacl, a chawsom croeso cynnes ganddi 
hi a’i gŵr Glyn. Roedd criw o ddysgwyr wedi 
ymgynnull yno, a threuliwyd bore pleserus yn 
sgwrsio a chymdeithasu dros baned. 

   Aethom ar 1 Tachwedd i ymweld â’r Ffair 
Grefftau yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Cyn 
dechrau cawsom baned yng nghaffi’r            
Amgueddfa, ac yn y dderbynfa roedd sgerbwd 
anferth o ddinosor yn cadw cwmni i ni!         
Aethom ymlaen wedyn i’r Ffair Grefftau, ac 
wrth grwydro o gwmpas y  stondinau cawsom 
ein rhyfeddu wrth weld safon y gwahanol 
nwyddau – gemwaith, lledr, pren, 
crochenwaith a thecstiliau. 

Merched y Tab 

Brynhawn Mercher 11 Rhagfyr, aeth grŵp bach 
o’r Merched i ymweld â Chartref Henoed      
Gartholwg i ganu carolau a chymdeithasu. 
Roedd y Cartref wedi’i addurno’n hyfryd ar gyfer 
y Nadolig, a’r croeso yno’n dwymgalon gyda 
phaned a mins peis wedi’u paratoi ar ein cyfer. 

 

Byddwn yn cwrdd yn mis Ionawr i baratoi 
rhaglen ar gyfer y flwyddyn newydd. Croeso 
cynnes i bawb. 

Cymdeithasu dros baned yng nghaffi Hen Lyfrgell y Porth 

Y siaradwr yng nghyfarfod Cylch Cadwgan y 
Tabernacl nos Wener Tachwedd 22 oedd Frank 
Olding. Ac yntau’n Gadeirydd Eisteddfod     
Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 yr 
oedd, tan ei ymddeoliad diweddar, yn swyddog 
treftadaeth Blaenau Gwent. 

Ei gyfrol o farddoniaeth – ‘Eilun’ – oedd y      
testun. Cyfaddefodd Frank nad oedd yr un 
gerdd yn dwyn y teitl hwn wedi ei chynnwys yn y 
casgliad. Yn hytrach, awgrymodd ei fod mewn 
gwirionedd yn cyfateb i ‘ail un’; yn gyntaf        
oherwydd taw dyma ei ail gyfrol o farddoniaeth 
ac yn ail, ac ychydig yn chwareus, yn cofnodi 
taw fe oedd yn ail yng nghystadleuaeth y goron 
yn Eisteddfod  Genedlaethol 2018! 

Eglurodd fod cyfran dda o’r gyfrol yn ymwneud 
ag agweddau ar ei fro enedigol (gogledd 
Gwent), megis ei Chymreictod, ei hanes, ei 
chwedlau a’i  chymeriadau –  agweddau fu, ac 
sydd, wedi bod yn gryn ddylanwad arno.       
Cyflwynwyd detholiad o’r cerddi ganddo gyda 
gair o eglurhad ar gyfer pob un gan daflu        
goleuni ar yr hyn a’i ysbrydolodd. Yn ogystal, 
rhannodd  sawl stori ddifyr oedd yn codi o    
destun y gerdd dan sylw. 

Cyfareddwyd y gynulleidfa gan y cyflwyniad a 
gyfoethogwyd gan sain y Wenhwyseg. Cafodd  
Frank gymeradwyaeth dwymgalon ar y diwedd, 

ac yn ôl llawer oedd yn bresennol hon oedd   
un o nosweithiau mwyaf cofiadwy Cylch           
Cadwgan. 

Dyma fanylion tri chyfarfod arall i’w cynnal    
cyn yr haf:  

 

7.30 Nos Wener 14 Chwefror (nid am 8)  

YR ATHRO GERAINT JENKINS    
yn siarad am ‘Y Digymar Iolo Morganwg’ yn   
Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru 
 

 

8 Nos Wener 3 Ebrill  
Noson yng nghwmni  

HEIDDWEN TOMOS  
awdur a dramodydd yn                                    
Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf 
Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru 

 

 

8 Nos Iau 30 Ebrill 

MEINIR JONES PARRY  
yn siarad ar y testun 

‘J Ffos Davies - Casglydd Caneuon Gwerin’ 
yng Nghlwb Rygbi Pentyrch 

Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru 

 Cylch Cadwgan 
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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  

Wedi estyn croeso cynnes i 
bawb diolchodd y           
Cadeirydd, Eluned Davies-
Scott, i aelodau’r Bwrdd am 
eu cefnogaeth a’u         
brwdfrydedd yn ystod y 
flwyddyn.  
 
Diolchodd hefyd i aelodau a 
swyddogion amrywiol   
bwyllgorau a gweithgorau’r 
eglwys, ynghyd ag athrawon 
yr Ysgol Sul a’r Twmiaid, am 
eu hymrwymiad diflino i 
weithgareddau’r Tabernacl – 
yn ogystal â’r fintai gref o 
wirfoddolwyr sy’n cyflawni 
amrywiol dasgau i           
gyfoethogi bywyd yr eglwys 
ar hyd y flwyddyn. 
 
Talwyd diolch arbennig i’r 
criw o weithwyr sydd wedi 
ymroi’n wythnosol i         
dacluso’r tiroedd o amgylch 
y capel, ymestyn y fynwent, 
datblygu maes parcio a 
chodi llwybr troed rhwng y 
maes parcio a’r capel,    
ynghyd â datblygu ardal   
natur i ddenu bywyd gwyllt.  

 
Nodwyd llwyddiant yr        
ym gyrchoedd elusennol 
dan arweiniad y Gweithgor    
Cyfiawnder Cymdeithasol. 
Ar ben yr ymgyrchoedd    
arferol, rhwng Mehefin 2018 
a diwedd 2019 llwyddwyd 
hefyd i godi £2,800 tuag at 
Apêl Madagasgar Undeb yr 
Annibynwyr.  
 
Adroddiad y Trysorydd 
Cyn i Arwyn Lloyd Jones 
gyflwyno’i adroddiad,      
diolchwyd iddo gan y    
Cadeirydd am ei waith    
trylwyr a dibynadwy drwy 
gydol y flwyddyn. 
    

Dengys y fantolen i’r   
flwyddyn fod yn ddigon 
boddhaol, gyda mwy na 
£80,000 yng nghyfrifon yr 
eglwys ar ddiwrnod olaf 
2018. Nododd nad oedd              
gwahaniaeth arwyddocaol 
rhwng cyfanswm yr incwm a 
dderbyniwyd (£40,921) a’r 
hyn a wariwyd yn ystod 
2018 (£40,813).  

Bydd y cyfrifon ar ddiwedd 
2019 yn dangos i’r gwariant 
fod yn sylweddol uwch      
oherwydd costau torri a 
chlirio’r coed mwyaf yn y 

fynwent, gwaith peintio, a 
gosod boeler newydd yn y 
Ganolfan. Serch hynny, 
bydd dros £70,000 yng 
nghyfrifon amrywiol yr      
eglwys wrth i ni agosáu at 
ddiwedd blwyddyn arall. 

Wrth gloi, diolchodd y    
Trysorydd i’r aelodau am eu 
cyfraniadau i’r achos dros y 
flwyddyn, ac am ofalu llenwi 
sieciau gan ddefnyddio enw 
swyddogol y cyfrif, sef Capel 
y Tabernacl Cyf.  

Cyfarwyddwyr Newydd 
Roedd tymor pedwar o’r 
Cyfarwyddwyr presennol yn 
dod i ben ar ddiwedd y    
cyfarfod, sef Ann D. Davies, 
Emlyn P. Jones, Geraint  
Rees a John Llewelyn 
Thomas, a diolchwyd yn  
ddiffuant iddynt am eu 
gwasanaeth. Cyflwynwyd 
pedwar enwebiad i gymryd 
eu lle, sef Geraint Wyn  
Davies, Gwenfil Thomas, 
Eleri Jones a Nia Williams. 
Wedi i’r cyfarfod eu        
cymeradwyo’n ffurfiol,      
diolchodd y Cadeirydd     
iddynt am gytuno i          
gynorthwyo gyda gwaith yr  
eglwys.  

 
Elusennau 
Cadarnhawyd argymhelliad 
a wnaed gan y Gweithgor 
Cyfiawnder Cymdeithasol 
mai’r elusennau canlynol 
fydd yn rhannu arian y 
Gronfa Elusennau am y 
flwyddyn: Adref, Cwtch, 
Ysgol Tŷ Coch, Gofalwyr 
Ifanc RhCT, a Cymorth i 
Ferched Cymru.  

Capel y Tabernacl Cyf. 
 

Cyfarwyddwyr / 
Ymddiriedolwyr  

2020 

Eluned Mary Davies-Scott 

(Cadeirydd) 

Siân Llewelyn Barnes 

Geraint Wyn Davies  

Edwyn Evans  

Bethan Herbert 

Arwyn Lloyd Jones  

(Trysorydd) 

Eleri Jones 

Rhiannon Llewelyn 

Gwenfil Thomas 

Michael West 

Nia Williams 

 

Ysgrifennydd: 

Gwilym Huws 

gehpengwern@yahoo.co.uk 

01443 225205 / 07710 237327 
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SWYDDOGION  PWYLLGORAU’R 

TABERNACL 

 
Isod rhestrir enwau swyddogion pwyllgorau a        
gweithgorau’r eglwys. Mae gwahoddiad i aelodau sy’n 
awyddus i wasanaethu ar un o’r pwyllgorau hyn i roi 
gwybod i’r swyddogion perthnasol. 

 
Gweithgor Gweinidogaethu 

Geraint Rees   

Parchg. D. Eirian Rees   

Allan James    

 

Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol 

John Llewellyn Thomas  

Ann Dwynwen Davies  

- Cymorth Cristnogol 

John Llewellyn Thomas  

- Bwydo’r Digartref 

Gill Rees 

- Cronfa Lesotho 

Nia Williams  

 

Panel Priodasau 

Geraint Rees 

- Cofrestru Priodasau 

Rhys Llewelyn 

Helen Middleton 
 
Gweithgor Ariannol 
Wyn Penri Jones 

Arwyn Lloyd Jones 

 

Pwyllgor y Meddiannau a’r Ganolfan 

Mike West 

- Y Fynwent 

Rob Emanuel 

 

Merched y Tabernacl 

Judith Tomas  

Gaynor Evans 

 

Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid 

Manon Huws  

Bethan Reynolds 

Lowri Roberts  

Catrin Rees 

 

Pwyllgor Amddiffyn Plant ac Oedolion Bregus 

Gwion Evans 

- Gwirio DBS 

Wendy Reynolds  

Gwerfyl Morse 

 

Pwyllgor Cerdd 

Sian Elin Jones 

Masnach Deg 
Drwy gefnogi Masnach 
Deg mae modd galluogi 
miliynau o gynhyrchwyr 
ledled y byd i reoli eu  
dyfodol eu hunain ac i 
ddatblygu eu cymunedau.  

Dyma’r rheswm dros y 
cynnig yng Cwrdd     
Blynyddol Capel y 
Tabernacl dros flwyddyn 
yn ôl i wneud cais i’r   
Sefydliad Masnach Deg i 
gofrestru’n  ffurfiol fel  
Eglwys Masnach Deg 
gan ymrwymo i: 

- ddefnyddio te a choffi Masnach Deg yn yr holl    
gyfarfodydd y mae’r Tabernacl yn gyfrifol amdanynt; 

- symud ymlaen i ddefnyddio mathau eraill o        
gynnyrch Masnach Deg; 

- hyrwyddo Masnach Deg yn ystod Pythefnos     
Masnach Deg ac am weddill y flwyddyn. 

 

Bellach mae’r Sefydliad wedi derbyn y cais i gael 
ein cydnabod fel Eglwys Masnach Deg a          
gofynnwn i bawb sy’n trefnu lluniaeth yn y    
Ganolfan gofio am ein hymrwymiad fel eglwys ac 
i ni fel aelodau unigol i anelu at brynu nwyddau 
masnach deg gyda’n siopa wythnosol. 

GOFALWYR ARDAL 
 
A oes diddordeb gennych i ymuno â grŵp gofal 
y capel? Rydyn ni’n griw o bobl sy’n cynrychioli 
gwahanol ardaloedd o fewn dalgylch y capel. Y 
bwriad yw creu rhwydwaith o bobl i ofalu am 
ein gilydd – i rannu newyddion a chopïau    
Tafod y Tab a bod yn gefn pan fo angen. Mae’r 
grŵp yn awyddus i ddenu criw o bobl ifanc er 
mwyn cael cyswllt â phobl o bob oed. Os    
hoffech air pellach, yna mynnwch sgwrs gydag 
un o’r cynrychiolwyr. Er gwybodaeth dyma   
enwau’r cysylltwyr ardal presennol. Byddai’n 
braf ychwanegu at y rhestr – a’r ardaloedd!  

 

Creigiau: Jen McDonald a Nia Williams 

Crown Hill, Gwaun Meisgyn a Beddau: Ann Rees 

Groesfaen: Geraint Wyn Davies 

Llantrisant: Rhiannon Price a Lowri Roberts 

Meisgyn: Jane Eryl Jones 

Parc Nantcelyn: Judith Thomas 

Penywaun: Loreen Williams 

Pentre’r Eglwys: Rhiannon Humphreys, Eirian 
Rowlands a Carys Davies 

Pentyrch: Marian Wynne 

Radur, Gwaelod y Garth: Ros Evans 

Tonteg: Elaine James ac Audrey Lewis 
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 Cyhoeddwyd gan Gapel y Tabernacl Cyf., Efail Isaf ac argraffwyd gan Trustmark,Tonysguboriau. 

 

SUL  

  

DEFOSIWN 

  

LLYWYDD 

Ionawr 
  

5 Karen Owen Emlyn Davies 

12 Y Parchg. Robert Owen-Griffiths  Iwan Rowlands 

19 Sul Teuluol yng ngofal Caroline a Geraint Rees  

26 Emlyn Davies Ann Davies 

Chwefror   

2 Pentref Creigiau  

9 Y Parchg. Aled Edwards Carwyn Lloyd Jones 

16 Sul Teuluol yng ngofal Gwerfyl a Tomos Morse  

23 Y Parchg. Gethin Rhys Eluned Davies-Scott 

Mawrth   

1 Dydd Gŵyl Ddewi: Pentrefi Tonteg a Phentre’r Eglwys  

8 Gareth Ffowc Roberts, Bangor Wyn Jones 

15 Sul Teuluol yng ngofal Gareth a Rhiannon Humphreys  

22 Y Parchg. Gethin Rhys Rhiannon Humphreys 

29 Delyth Rhys (Beasley), Bangor Lyn West 

Ebrill   

5 Sul y Blodau: Pentref Efail Isaf gyda’r Parchg. Eirian Rees  

12 Sul y Pasg: Y Parchg. Aled Edwards Geraint Wyn Davies 

19 Sul Teuluol  

26 Y Parchg. Gethin Rhys Huw Roberts 

Mai   

3 Pentrefi Meisgyn a Groesfaen  

10 Sul Wythnos Cymorth Cristnogol John Ll. Thomas 

17 Sul Teuluol yng ngofal Heulyn a Catrin Rees  

24 Y Parchg. Eirian Rees Nia Williams 

31 Allan James Edwyn Evans 

Mehefin   

7 Pentrefi Llantrisant, Llanharan, Pontyclun a Thonyrefail  

14 Edward Morus Jones Ann Griffiths 

21 Sul Teuluol  

28 Emlyn Davies Ann Davies 

Gorffennaf   

5 Sul Dathlu’r 150:  Pentref Pentyrch  

12 Sul y Cyfundeb: Capel y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr   
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