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TAFOD Y TAB 
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf 

Er bod drysau’r capel ar glo... 

... mae’r eglwys ar agor led y pen 
YN Y RHIFYN HWN... 

 Herio Covid-19                                   Tud 2-3 
 Cofio Jane Eryl         Tud 4 
 Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol       Tud 5 
 Cwis Zoom          Tud 6 
 Pwyllgor y Meddiannau        Tud 7 
 Heriau Heddiw a Dyfodol Eglwysi      Tud 8 

+ 

ATODIAD 
DATHLU’R 150 

Gorffennol, presennol a dyfodol Capel y Tabernacl. 
36 tudalen 
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Y Tabernacl a COVID-19  

 

Ceir y cyfeiriad cyntaf at   
COVID-19 yn y Tabernacl 
mewn  neges  e-bost a        
anfonwyd at yr aelodau bnawn 
Mercher 11 Mawrth i’w       
hysbysu bod yr eglwys yn 
monitro’r sefyllfa’n ofalus ond,  
yn y cyfamser, byddai’r oedfa 
deuluol fore Sul 15 Mawrth yn 
mynd yn ei blaen fel arfer. Ond 
roedd yna awyrgylch o        
nerfusrwydd amlwg ymhlith y 
gynulleidfa a fynychodd y bore 
hwnnw, a phawb yn synhwyro 
mai dyma fyddai’r tro olaf y 
byddem yn cwrdd â’n gilydd yn 
y Tabernacl am sbel hir o    
amser. Yna, pnawn Mawrth 17 
o’r mis penderfynodd y Bwrdd  
gloi drysau’r capel ar unwaith.  

Bellach, mae dros dri mis wedi 
mynd heibio, ac ymddengys y 
bydd raid i ni aros am       
wythnosau lawer, os nad 
misoedd, eto cyn cael       
dychwelyd i’r capel. Er mor 
dorcalonnus yw’r                 
amgylchiadau, mae’n galondid 
adrodd bod rhan sylweddol o 
waith yr eglwys wedi parhau 
os nad wedi ei ymestyn drwy’r 
cyfnod clo. Isod, ceisir crisialu 
ymdrechion aelodau’r   
Tabernacl i herio’r                
cyfyngiadau.  

Gan nad oedd modd paratoi 
am yr argyfwng ymlaen 
llaw, a chan nad oedd     
unrhyw gynllun wrth gefn i 
droi ato am arweiniad 
chwaith, bu’n rhaid pwyso’n 
drwm ar ymrwymiad        
diysgog yr aelodau, ynghyd 
â  diwydrwydd, sgiliau a      
dyfeisgarwch rhai unigolion 
i’n galluogi i gynnal llawer o 
waith yr eglwys fel cynt.    

BUGEILIOL  AC               
ELUSENNOL 

Y garfan gyntaf i ymateb i’r 
her a gweithredu oedd y 
Gofalwyr Ardal. Aethant ati 
rhag blaen i wahodd rhagor 
i ymuno â’r criw oedd 
eisoes yn barod i gynnig 
help i’r aelodau hynny   
fyddai’n hunan-ynysu, ac i 
fod yn bwynt cyswllt, i    
ffonio’n achlysurol am 
sgwrs, cynnig siopa ac ati. 
Llwyddwyd i ddenu digon o 
wirfoddolwyr newydd mewn 
llai nag  wythnos er mwyn 
rhoi’r  cynllun ar waith. Yn 
dynn iawn ar eu sodlau 
roedd y Gweithgor          
Cyfiawnder Cymdeithasol, 
wrth iddynt  sylweddoli pa 
mor ddifrifol oedd yr         
argyfwng a wynebai’r banc 
bwyd lleol, ac aed ati ar   
unwaith i lansio apêl i godi 
arian i’w cynorthwyo.  

 
OEDFAON 

Bu cyd-addoli o fewn     
muriau’r Tabernacl ar      
foreau Sul yn rhan annatod 
o’n bywydau ers degawdau 
lawer. Felly roedd meddwl 
am golli’r profiad ysbrydol a 
chymdeithasol hwnnw am 
gyfnod amhenodol, ar ben 
yr holl  gyfyngiadau eraill, 

yn  fater o ofid i lawer. Ond o 
fewn dim fe lwyddwyd i lenwi’r 
bwlch wrth fanteisio ar y     
cyfryngau cymdeithasol i   
gyrraedd canran uchel o’r 
gynulleidfa arferol a fynychai’r 
oedfaon yn y  capel.  
Y cyntaf i fentro rhoi ei droed 
yn y dŵr rhithiol hwn oedd  
Eirian Rees, ar Sul  cyntaf mis 
Ebrill – Sul y Blodau – a    
hynny hanner can mlynedd 
union i’r Sul y mynychodd  
Eirian ac Ann a’r plant y 
Tabernacl am y tro cyntaf. 
Myfyrdod ysgrifenedig       
pwrpasol ar dudalen 
Facebook a gyflwynwyd   
ganddo y bore hwnnw – ond 
yn ôl ei arfer roedd ei eiriau’n 
procio’r aelodau i holi beth yn 
fwy y gallem ni fel eglwys ei   
gyflawni yn enw’r Iesu.  
 
Dros y tri mis canlynol mae 
nifer fawr iawn o wynebau a 
lleisiau  aelodau’r Tabernacl 
ac eraill wedi ymddangos yn 
ein cartrefi ar foreau Sul.  
 

- parhau drosodd 

ATODIAD Y DATHLU 
Mae’r rhifyn hwn o’r Tafod 
yn cynnwys atodiad 36   
tudalen i ddathlu               
ail-adeiladu Capel y  
Tabernacl yn 1870 — union 
150 mlynedd yn ôl. 
Mawr yw ein diolch i Emlyn 
Davies am ei waith          
anhygoel wrth olygu a    
dylunio atodiad mor ddifyr a 
deniadol, a diolch hefyd i 
bob un, yn aelodau a    
chyn-aelodau, sydd wedi 
cyfrannu at y cyfanwaith. 

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

Ann Davies; Emlyn Davies;     
Geraint Wyn Davies; Gari Jones; 
Siân Llewelyn; Geraint Rees; 
Glenys Roberts; Lowri Roberts; 
John Llewelyn Thomas; Judith 
Thomas a Mike West. 

Gwilym ac Eleri 
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Mae llawer gormod ohonynt 
i’w rhestru, ond caf faddeuant 
gobeithio am grybwyll enwau 
dau, sef Emlyn Davies a    
Geraint Rees, am eu holl waith 
yn trefnu, cyfarwyddo a     
chyflwyno oedfaon niferus 
dros y tri mis diwethaf. Heb eu    
cyfraniad gorchestol nhw 
byddai’n Suliau ni wedi bod 
cryn dipyn yn dlotach dros y 
cyfnod. Diolch o waelod calon 
i’r ddau a phob un arall sydd 
wedi bod yn barod i wneud eu 
rhan yn ein hoedfaon rhithiol – 
dros 30 ohonynt ar y cyfrif   
diwethaf (gweler lluniau       
ohonynt ar dudalen 12).    
 
  EGLWYS RITHIOL  
Am rai misoedd eto, rhaid i ni 
barhau i fodloni ar gynnal a 
chefnogi eglwys sy’n     
gweithredu’n rhithiol yn      
bennaf. Ond mae’n siŵr bod 
sawl un ohonoch wedi bod yn   
dyfalu pa mor effeithiol fu’r 
trefniant hyd yn hyn. Dyma 
felly rhoi cynnig ar fesur y   
defnydd a wneir o dudalen 
Facebook y capel, sef y prif 
lwyfan mae’r mwyafrif i’w 

gweld yn troi ato i gadw mewn 
cysylltiad dydd i ddydd â’r 
Tabernacl. Fel mae’n          
digwydd, aeth tair blynedd  
union i’r mis hwn heibio ers 
lansio’r dudalen Facebook. 
Ymunodd nifer dda o aelodau 
a chyfeillion dros y ddwy   
flynedd gyntaf. Ond ers dydd 
Calan 2020, gwelwyd naid 
sylweddol wrth i’r nifer godi o 
111 i 145, cynnydd o dros 
33% mewn hanner blwyddyn, 
gyda thri chwarter o’r rhain 
wedi ymuno ers diwedd mis 
Mawrth – sy’n brawf bod   
llawer wedi dewis ymuno yn 
ystod y cyfnod clo.          
 
Mwy arwyddocaol,       
efallai, yw’r twf yn y 
‘defnydd’ o’r dudalen – 
yn bostiadau, sylwadau 
ac ymatebion. Yn nhri 
mis cyntaf 2020 gwnaed 
582 ‘defnydd’ o’r        
dudalen, ond saethodd y 
ffigur hwn i 2,352 rhwng         
1 Ebrill a 30  Mehefin.       
Gwelwyd y cynnydd 
mwyaf yn nifer y 
‘sylwadau’ (+ 411%), ac 

roedd cynnydd o 283% hefyd 
yn nifer yr ’ymatebion’ a 174% 
yn nifer y postiadau.  
Wrth fwrw golwg sydyn dros 
ffigurau ‘gwylio’ oedfaon ar 
dudalen Facebook yn unig, 
gwelir fod maint y ‘gynulleidfa’ 
rhwng 100 a 125 bob Sul. Wrth 
gwrs, ni allwn fesur union rif y 
‘gwylwyr’ oherwydd gall fod 
mwy nag un person yn      
rhannu’r sgrin mewn sawl   
cartref. Ond diddorol iawn yw 
sylwi mai merched yw 75% o’r 
rhai sydd wedi eu cofrestru ar 
dudalen y capel –  sy’n        
awgrymu’n gryf iawn bod un 
garfan o blith ein haelodau  
tipyn yn fwy cyndyn i gofleidio’r  
cyfryngau cymdeithasol!  

Emlyn Davies a Geraint Rees 

‘Heb eu cyfraniad gorchestol nhw byddai’n    
Suliau ni wedi bod cryn dipyn yn dlotach       
dros y cyfnod.’  

Y Tabernacl a COVID-19  



 

4 

 

TAFOD Y TAB        Rhifyn 14, Gorffennaf 2020 

Gyda syndod y            
derbyniodd aelodau’r 
Tabernacl y          
newyddion trist ganol 
mis Ebrill am           
farwolaeth ddisymwth 
Jane Eryl Jones yn 73 
mlwydd oed. Ychydig 
dros ddeng mlynedd 
sydd yna ers iddi    
symud i fyw i bentref 
Meisgyn gyda’i gŵr, 
Gari, a’i mam, a hynny 
er mwyn bod yn nes 
at ei merch Siân a      
chyfrannu at           
fagwraeth ei hŵyr, 
Geraint. Cyn hynny bu’n nyrsio am 42 o 
flynyddoedd, ond pwysleisiai mai fel       
galwedigaeth y gwelai ei gwaith ac nid fel 
gyrfa. Serch hynny, ar sail ei diwydrwydd 
a’i phroffesiynoldeb fe ddringodd yn     
gyflym drwy’r rhengoedd gan gwblhau ei 
gyrfa fel Uwch Nyrs Ysbyty Eryri,      
Caernarfon. Derbyniodd gydnabyddiaeth 
gwbl haeddiannol pan gyflwynwyd MBE 
iddi ar sail ei gwaith yn rheoli a datblygu’r      
gwasanaethau yn Ysbyty Eryri, yn        
enwedig am ofal yr henoed.   

Wedi treulio dros 60 mlynedd yn byw yng 
ngolwg ‘Yr Wyddfa a’i chriw’, mae’n siŵr 
nad ar chwarae bach y ffarweliwyd â’i  
theulu a chyfeillion oes yng nghyffiniau 
Caernarfon i symud i’r ‘sowth’. Ond wedi 
ymaelodi yn y Tabernacl fe daflodd ei hun 
i mewn i weithgareddau’r eglwys gyda  
brwdfrydedd. Doedd dim syndod felly iddi 
gael ei henwebu’n fuan iawn yn aelod o’r 
Bwrdd am dymor a derbyn cyfrifoldeb fel 
Gofalwr Ardal Meisgyn yn 2013 – swydd a 
gyflawnodd yn hynod o gydwybodol.  

Ond yna ym mis Hydref 2014 dechreuodd 
pennod newydd iddi, sef ei rôl yn gofalu 
am fedyddiadau’r Tabernacl. Dros gyfnod 
o chwe blynedd bu’n gyfrifol am tua 20      
bedydd, ac mewn sawl un bedyddiwyd tri 

Cofio Jane Eryl 
neu ragor yn yr un oedfa.                       
Pan holwyd Jane Eryl gan 
Glenys Roberts mewn       
cyfweliad i rifyn Gorffennaf 
2017 o Tafod y Tab,        
manylodd ar y paratoi ymlaen 
llaw a maint ei gofal dros y 
teuluoedd ifanc:   

‘Byddaf yn rhoi dewis i’r teulu 
ymhle i gyfarfod... Teimlaf fy 
mod yn dod i adnabod y teulu 
o wneud hyn a chael cyswllt 
gyda’r plentyn . . . Pleser a 
gwefr wedyn, wrth gwrs, yw 
cael bedyddio a dod i         
adnabod y teulu’n well. Mae’n 

deimlad braf gweld y plentyn yn       
datblygu ac yn dod i’r Ysgol Sul.’   

Mae’r dyfyniad uchod yn crisialu ei 
hymroddiad llwyr i’w chyfrifoldeb a 
bydd colled fawr iawn yn y Tabernacl 
ar ei hôl.  

Dyma’r englyn hyfryd a luniodd Glenys 
Roberts er cof am Jane Eryl: 

’Rôl oes o leddfu loesau – a’i hanian 
    yn ennaint calonnau, 
un ennyd gawsom ninnau 
yn wiw rodd fydd yn parhau. 
 

Estynnwn ninnau ein cydymdeimlad 
llwyr gyda Gari, Siân, Nick, Geraint a’r 
teulu i gyd yn eu colled.   

 Os nad ydych wedi ei     
darllen eisoes, ceir teyrnged 
hyfryd i Jane Eryl gan Gari 
yn rhifyn Mehefin o Tafod 
Elái, y gellir troi ato ar wefan 
y papur. 



 

Er gwaetha’r cyfyngiadau, drwy 
eich parodrwydd  a’ch haelioni 
chi, fe lwyddon ni, fel aelodau’r 
Tabernacl, i leddfu rywfaint ar 
y dioddefaint affwysol sydd wedi 
dryllio bywydau cymaint o bobl 
yn ddiweddar. 

BANC BWYD TAF ELÁI 
Trefnwyd casglu o bell unwaith eto 
i helpu Banc  Bwyd Taf Elái 
wynebu’r galw mawr am eu 
cymorth, a llwyddwyd i gyfrannu 
£1,800.  

Mae’r casgliad yn dal yn 
weithredol, a manylion talu ar 
Facebook a gwefan y capel, ac yn y 
Ddolen. 

LLIFOGYDD  
RHONDDA CYNON TAF 

Fe ddifrododd rhyferthwy Storm 
Dennis gartrefi pobl ar garreg ein 
drws, fwy nag unwaith i lawer 
ohonyn nhw, a gan fod digon o help 

ymarferol wrth law, dyna ddechrau 
ar ein casgliad cyntaf eleni drwy 
siec a throsglwyddiad banc a 
chyflwyno £2,100 i Gronfa 
Llifogydd Rhondda Cynon Taf. 

WYTHNOS CYMORTH 
CRISTNOGOL  

Doedd dim modd casglu o dŷ i dŷ, 
na chynnal  digwyddiadau i godi 
arian, ond fe lwyddodd y Tabernacl 

i gasglu swm anrhydeddus o £1,625 
at ymgyrch Cymorth Cristnogol i 
helpu ffoaduriaid Rohingya mewn 
gwersylloedd yn Bangladesh, a 
phobl ddigartref yn Nigeria, yn 
wyneb pandemig Covid 19.  
Dymuna’r Gweithgor Cyfiawnder 
Cymdeithasol ddiolch yn ddiffuant i 
Arwyn am ei gydweithrediad parod 
a rhadlon gyda’r casgliadau. 

OEDFA CYMORTH 
CRISTNOGOL 

Trefnwyd oedfa ddigidol eleni, ar 
Facebook a gwefan y Tabernacl, 
dan gyfarwyddyd Emlyn Davies,  
gydag aelodau’r Gweithgor yn 
cymryd  rhan a  Cynan Llwyd, 
Cyfarwyddwr Gweithredol 
Cymorth Cristnogol yng Nghymru, 
yn ein hannerch. 

Gyda’r newyddion na fyddai Adref 
yn cael adnewyddiad cytundeb i 
ofalu am hosteli pobl ddigartref 
Rhondda Cynon Taf, ar ôl 
blynyddoedd o gyd-weithio hapus 
gyda Paul a’i dîm o wirfoddolwyr, 
bydd  y Gweithgor Cyfiawnder 
Cymdeithasol yn ymchwilio i 
elusennau eraill erbyn diwedd y 
cyfyngiadau, ac fe fyddai’n dda cael 
awgrymiadau gan aelodau’r 
Tabernacl. 

RHYFEDD O FYD 

ADRODDIAD Y GWEITHGOR  
CYFIAWNDER  CYMDEITHASOL 

Syfrdanwyd 
pawb gan 
lofruddiaeth 
George Floyd 
dan law heddlu 
gwladol yn 
Minneapolis,  
ac fe’n 
cythruddwyd 
gan ymateb 
ffiaidd a 
chableddus yr 
Arlywydd Trump at y protestiadau.  
Anfonwyd e-bost dwyieithog ar 
ran y Tabernacl gan y Gweithgor, 

gyda sêl 
bendith y 
Bwrdd, at 
Lysgennad 
UDA yn 
Llundain.  
Mae’r e-bost, 
sy’n  
pwysleisio ein 
gwrthwynebiad 
i’r anfadwaith,  
wedi 

ymddangos yn y 
Ddolen wythnosol, ac mae ar 
wefan y capel. 

Pan ddaeth y cyfyngu ar ein 
symudiadau, roedd y Gweithgor 
mewn trafodaethau gyda’r 
Parchedig Rosa Hunt a Richard 
Weaver ynglŷn â chefnogi Croeso 
Pontypridd gyda’u prosiect 
cartrefu ffoaduriaid o Syria. Yr un 
modd, roedd cynlluniau  i greu 
Eglwys Dementia-gyfeillgar yn y 
Tabernacl, gydag aelodau’n cyd-
weithio gyda chynllun ymbarèl 
Undeb yr  Annibynwyr. Byddwn 
yn bwrw ymlaen â’r prosiectau 
hyn pan fydd hi’n bosib. 

GWNEUD SAFIAD 
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Cwis Zoom 
Bob Oed 

Wedi tri mis hir o gadw pellter          
cymdeithasol, mae llawer ohonom 
wedi dechrau anghofio’r wefr o   
frasgamu’n dalog tuag at Heol    
Sardis ar bnawn Sadwrn heulog, 
neu ymlwybro’n benisel o Stadiwm 
Dinas Caerdydd wedi gêm ddi-sgôr 
arall ar nos Fawrth wlyb a diflas.  

Ond i liniaru’r hiraeth am y ‘dyddiau 
da’, mentrodd Heulyn Rees gynnig        
difyrrwch amgen unwaith yr wythnos 
i geisio rhoi chwistrelliad o adrenalin 
ffres yn ein gwythiennau.  

Felly, am 7 o’r 
gloch bob nos 
Wener ers         
26 Ebrill, mae 
criw o aelodau a 
chyfeillion y 
Tabernacl rhwng          
dyflwydd ac 80+ 

oed wedi dod at ei gilydd ar lwyfan 
Zoom i ymuno mewn cwis.  

Mae’n bur debyg mai’r bwriad 
gwreiddiol oedd rhoi cyfle i           
gymdeithasu a chael hwyl, a thrwy 
hynny anghofio am awr am         
ddiflastod y pla – ac yn hynny o 
beth mae’r cwis wedi profi’n   
llwyddiant mawr. Ond wrth i’r    
wythnosau fynd rhagddynt fe dyfodd 
dimensiwn arall mwy cyffrous i’r 
noson, sef yr elfen gystadleuol – nid 
yn gymaint yr awydd i ennill, ond yn 
hytrach y cyfle i lunio cwestiynau 
fyddai’n herio ac yn difyrru yr un 
pryd. Diolch yn arbennig i’r plant a’r 
bobl ifanc am eu parodrwydd i lunio 

cwestiynau campus iawn a thrwy hynny 
lorio nifer ohonom ni’r oedolion. Hefyd  
cafwyd llond bol o chwerthin a chrafu pen 
gydag ambell rownd, megis yr un ar   
ddyfalu rhannau o’r corff dynol. A thybed 
faint o’r cystadleuwyr sylwodd fod neb llai 
na Dominic Cummings wedi galw draw i 
gynorthwyo un teulu ym Mharc Nant    
Celyn! 

Diolch i Heulyn Rees am drefnu a         
hyrwyddo’r fenter a chyflwyno nifer        
ohonom i ddirgelion Zoom, ac i Catrin am 
ei hamynedd wrth gadw sgôr. Ennill neu 
golli, mae’r rhai sydd wedi ymuno â’r cwis 
yn cael modd i fyw, fel y tystia ffyddlondeb 
y dilynwyr bob nos Wener yn ddi-ffael 
boed law neu hindda – sy’n ein hatgoffa o 
deyrngarwch cefnogwyr selog ‘Ponty’ a’r 
Adar Gleision!  

Mae’r tensiwn poenus a welir ar wynebau’r        
cystadleuwyr wrth geisio ateb cwestiynau’r 
cwis yn adrodd cyfrolau! 
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Dros yr un mlynedd ar ddeg diwethaf, bu’r eglwys 
yn hynod o ffodus yn ei Rheolwyr Safle            
cydwybodol. Yn ddiweddar rhoddodd Ioan Rees 
wybod i Fwrdd y Cyfarwyddwyr o’i fwriad i        
ymddeol o’r swydd ddiwedd mis Mawrth. Ond cyn 
dechrau chwilio am olynydd iddo bu’n rhaid cau’r 
adeiladau ar y safle am gyfnod amhenodol yn sgil 
y pandemig COVID-19.  

Yn y cyfamser, mae Pwyllgor y Meddiannau wedi 
manteisio ar y cyfle hwn i adolygu’r               
swydd-ddisgrifiad a’r telerau i sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio ag unrhyw newidiadau yn yr amodau 
cyflogi staff. Mae’n fwriad nawr i fynd ati i         
hysbysebu am olynydd i Ioan.  

Swydd gyflogedig ran-amser yw hon sy’n       
cwmpasu ystod eang o gyfrifoldebau, yn cynnwys 
cadw dyddiadur o’r mudiadau sydd am           
ddefnyddio’r Capel neu’r Ganolfan, trefnu i agor a 
chau’r adeiladau, a’u gwresogi yn ôl y galw. Bydd 
disgwyl i’r Rheolwr hefyd fynychu cyfarfodydd 
Pwyllgor y Meddiannau yn rhinwedd ei swydd, ac i 
dynnu sylw’r pwyllgor at unrhyw ddiffygion yn yr 
adeiladau a’r safle.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig am y 
swydd – neu’n adnabod unrhyw un allai fod â   
diddordeb – ceir rhagor o wybodaeth am y        
dyletswyddau a’r telerau trwy gysylltu naill ai â 
Mike West (Cadeirydd Pwyllgor y Meddiannau), 
neu Gwilym Huws (Ysgrifennydd y Bwrdd).  

RHEOLWR SAFLE  

Wrth ffrwyth eu llafur... 

Ymhlith llu o ffotograffau a bostiwyd ar dudalen Facebook y Tabernacl yn ystod y gwanwyn i godi   
calon y rhai oedd yn ynysu, neu unrhyw un arall oedd yn teimlo’n isel yn ystod y cyfnod clo, roedd y 
rhain a dynnwyd o’r ardd natur hyfryd a ddatblygwyd y tu ôl i’r capel yn ystod yr hydref y llynedd gan 
aelodau gweithgar Pwyllgor y Meddiannau. Diolch i John Llew am rannu’r lluniau o ffrwyth llafur      
aelodau’r Pwyllgor gyda phawb.  

Prentis Newydd 
Rhag ofn eich 
bod yn amau 
bod holl         
aelodau’r   
Pwyllgor y 
Meddiannau 
wedi cael      

cyfnod  segur dros y 
tri mis diwethaf, mae’r   
lluniau hyn yn dangos 
bod y prentis newydd, 
o leiaf, wedi bod yn  
hynod o  brysur yn 

cadw pob man yn 
daclus.  

                             
Da iawn ti,   
Iwan. Ond i ble            
ddiflannodd y 
‘custard 
creams’       
tybed?! 
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Dros yr hanner canrif y bûm yn blentyn ac 
yn aelod yn y Tabernacl, rwyf ond yn cofio 
ein bod wedi methu cynnal oedfa ryw 3 neu 
4 gwaith dros yr holl gyfnod hwnnw. Erbyn 
hyn, mae bron i 4 mis wedi mynd heibio ers i 
ni ddod at ein gilydd, ac mae’n ymddangos y 
gallai fod yn sbel sylweddol pellach cyn i ni 
gwrdd.  Yn ystod y cyfnod hwn, bu pobl yn 
tiwnio i mewn ac allan i recordiadau    
chwarter awr ar fore Sul, a rhyw 20 o      
gartrefi’n cymryd rhan yn ein cwisiau nos 
Wener ar Zoom.  

Y cwestiwn mawr yw, ‘pa wahaniaeth 
wnaeth y pellhau hyn i ni?’ Rwy’n tybio y 
byddwn yn gallu dweud bod y banc bwyd 
wedi parhau i dderbyn cefnogaeth y        
gynulleidfa trwy’n debydau uniongyrchol – 
ac mae’r un peth yn wir am yr elusen    
Cymorth Cristnogol. Ar ben hyn, fy ngobaith 
yw y bydd yr aelodau iach a heini wedi 
llwyddo i fod o fudd i’w strydoedd, yn edrych 
ar ôl cymdogion yn ddi-wahân – wedi’r    
cyfan, nid clwb i ni’n hunain yw eglwys.   

Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod rwy’n     
synhwyro fy mod wedi gweld colled cwrdd 
fel cymuned, sy’n fy helpu i brosesu’r byd 
o’m cwmpas. Mae bywyd gwaith yn ddigon 
prysur i bob un ohonom sy’n dal i weithio, ac 
yn gynyddol rwy’n gweld mai un o brif     
bwrpasau bore Sul i mi yw fod oedfa dda yn 
fy nghynorthwyo i brosesu digwyddiadau’r 
wythnos a chreu fframwaith a ffocws iachus 
i mi allu meddwl am y byd a’i bethau.  
Weithiau mae gweddi’n help.  Weithiau mae 
canu emyn gyda chynulleidfa’n fuddiol. Ond 
y budd pennaf yw casglu dan yr un to â 
chriw o bobl sy’n ymlwybro o dan yr un    
faner. Ac wrth gwrs, mae rhannu llawenydd 
Iwan yn rhan o’n bore Sul. Ond hefyd, rwy’n 
teimlo’n freintiedig i fod yn rhan o gynulleidfa 
yn ail-hanner oedfa i gael clywed ambell  
ymwelydd, a nifer o’n cyd-aelodau, sy’n  
paratoi’n ofalus i godi materion sydd o bwys 
gwirioneddol i ni – a hynny o berspectif 
goddefgar, agored, cynhwysol, di-ddogma a 
chariadus.   

Bu’r misoedd diwethaf yn rhai o               
ddigwyddiadau mawr. Gwelwyd                
marwolaeth unigolion niferus o’n cwmpas, 
heb gyfle i alaru. Bu digwyddiadau Black 
Lives Matter a’r holi poenus am ein         
gorffennol imperialaidd – hyd yn oed yn y 
Gymru Gymraeg. Bu pasio’r pwynt              
di-droi’n-ôl i Brexit, a’r ymwybyddiaeth ein 
bod erbyn hyn yn sefyll ar drothwy’r cyfnod 
mwyaf o dlodi sydyn a welwyd mewn      
canrifoedd. Mae hi fel aros i storom dorri – 
heb wybod beth yn union fydd yr effaith.  Y 
cyfan a wyddom yw fod cyfnodau fel yr hwn 
sydd o’n blaenau yn esgor ar ddiflastod i’r 
tlawd a thensiwn sylweddol mewn          
cymdeithas. Ar yr un pryd, mae’n debyg y  
bydd llywodraethiant Cymru o dan straen 
wrth i Lundain geisio ail-alinio Prydain 
FAWR FAWR bwysig a thynnu grymoedd yn 
ôl oddi wrth yr Alban a Chymru.   

Rwy angen oedfa, myfyrdod a chapel i   
gynnig fforwm i’m herio a’m cysuro 
drwy’r amserau hyn. Mae’n debyg mai’n 
ddigidol y daw’r heriau a’r cysur am y 
sbel nesaf – ac yn wir, mae rhai o’r     
oedfaon chwarter awr digidol fu ar wefan 
a Facebook y capel wedi gwneud y jobyn 
yn wych dros y cyfnod diwethaf. Mae hyn 
yn codi cwestiwn i mi. Ai chwarter awr o 
oedfa y dylen ni fod yn anelu amdani pan 
ddown ni’n ôl at ein gilydd? Beth am 
neilltuo gweddill y bore Sul i ddod i    
nabod ein gilydd, i gefnogi ein gilydd a      
cyd-chwerthin, ac i gynllunio sut y gallwn 
ni drefnu’n grym cymunedol i wneud 
mwy o wahaniaeth nag a feddyliom   
fyddai byth yn bosib i’r pentrefi o’n  
cwmpas ac i bobl ym mhedwar ban byd?  
Mae’r darogan economaidd yn awgrymu 
y bydd ar ein  cymunedau ein hangen ni.  
A hynny’n fawr iawn.   

 

Geraint Rees 

Wynebu heriau heddiw  
ac eglwys yfory . . . 
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GOFALWYR ARDAL 
Creigiau 
Wyn a Mari Jones; Llio Ellis; Cerys Emms; 
Jen Mc Donald; Iwan Rowlands;  
Helen Middleton; Nia Williams.  
 
Groes-faen 
Geraint Wyn Davies.   
 
Penywaun 
Bethan Reynolds; Heulyn Rees;  
Catrin Rees.   
 
Efail Isaf 
Rhian Eyres.   
 
Parc Nant Celyn 
Amanda Evans; Hefin Gruffydd; 
Judith Thomas; Manon Huws.  
 
Pentre’r Eglwys 
Kathryn Gwyn; Carys Davies; 
Rhiannon Humphreys.  
 
Pentyrch 
Sara Esyllt; Marian Wynne.  
 
Meisgyn 
Lowri Leeke; Mari Wort;  
Eluned Davies-Scott; Siân Barnes. 
 
Tonteg 
Audrey Lewis; Elaine James.  
 
Llantrisant 
Lowri Roberts; Eurfyl Davies; 
Jenny Davies; Elain a Prys Davies.  
 
Radur, Gwaelod y Garth, Caerdydd 
Ros Evans; Tomos Morse.  
 
Pontypridd / Y Comin 
Eurgain Haf. 

Annwyl Gyfeillion 
 
Ar ran Pwyllgor y Gofalwyr Ardal hoffwn ddiolch 
o waelod calon i bob un ohonoch sydd wedi ymateb 
i’r alwad i gynnig cymorth mewn amrywiol ffyrdd 
i aelodau sy’n fregus o ran iechyd neu sy’n gaeth 
i’w cartref yn ystod y cyfnod clo.  
   Mae nifer o'r Gofalwyr Ardal dros eu saith deg 
mlwydd oed bellach ac, er fod sawl un yn teimlo'n 
ddigon heini a sionc, mae'n ofynnol iddyn nhw 
gadw o fewn ffiniau eu cartrefi y dyddie hyn. Y 
maen nhw fodd bynnag yn gallu, ac yn awyddus i 
barhau i estyn cefnogaeth, cyngor neu gymorth i 
unrhyw un sydd angen hynny trwy gyfrwng     
galwad ffôn,  e-bost a.y.b.  
   Mae eich parodrwydd chi i helpu wedi bod yn  
destun diolch a llawenydd i bob un ohonon ni. Fe 
wyddom ei bod hi'n gyfnod pryderus a phrysur 
iawn i nifer ohonoch. Mwy fyth felly, os oes eisoes 
gennych ofalon ychwanegol erbyn hyn am        
deuluoedd, cymdogion a chydnabod. Mae'n  
gwerthfawrogiad o'ch caredigrwydd yn fawr iawn. 
Diolch i chi am bob gweithred o gymorth, boed 
fach neu fawr yn y dyddiau argyfyngus hyn.  
   Mae’n dda cofnodi nad ydyn ni yn Y Tabernacl 
wedi clywed am unrhyw ofid mawr ymhlith yr 
aelodau y gellir ei briodoli i'r haint, hyd yn hyn. 
Mae un neu ddau aelod wedi, ac yn parhau i   
dderbyn triniaeth am wahanol gyflyrau ac maen 
nhw'n cydnabod ac yn ddiolchgar iawn am y   
cymorth a estynnir iddyn nhw gan ffrindiau ac 
aelodau yn ystod y misoedd d'wetha.  
 
Fy nymuniadau gorau i bob un ohonoch a phob 
bendith. 
 
Geraint (Wyn Davies)  

Cafwyd cyfarfod yng Nghanolfan y Capel 
ar fore Iau, Ionawr 16eg, i drefnu rhaglen 
tan mis Gorffennaf. Daeth nifer dda o’r 
merched ynghyd a chafwyd cyfarfod 
llwyddiannus dros baned. 

Trefnir raffl yn fisol, ac eleni cyflwynwyd 
£225 i ‘Ganolfan Maggie’ yn Felindre, 
Canolfan Ganser yr Eglwys Newydd. 

Ar bnawn dydd Mercher, 5 Chwefror, 
daeth ychydig o’r merched at ei gilydd yng 
Ngholeg Cerdd a Drama Cymru i        

fwynhau’r cyngerdd ‘Teyrnged i John 
Thomas: Pencerdd Gwalia’. Roedd yn 
enwog am ei ddawn fel telynor, ac am ei 
gyfansoddiadau gwreiddiol a threfniannau 
o alawon   Cymreig. Cafodd y gynulleidfa 
yn Neuadd Dora Stoutzker ei swyno’n 
llwyr gan y telynorion ifanc, oedd yn 
fyfyrwyr yn y coleg. 

Yn mis Mawrth daeth pandemig y     
Covid-19 a’r Clo Mawr â phopeth i ben, er 
bod gennym raglen ddiddorol wedi ei 
threfnu. 

MERCHED Y TAB 

GAIR O DDIOLCH 
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
Mae darllen cofnodion y Bwrdd dros 
fisoedd cyntaf y flwyddyn fel pori 
mewn archifau o oes   wahanol. 
Wrth groesawu’r Cyfarwyddwyr 
newydd – Geraint Wyn Davies,  
Eleri Jones, Gwenfil Thomas a Nia 
Williams – ddechrau Ionawr roedd y       
Cadeirydd, Eluned Davies-Scott, 
am atgoffa pawb bod blwyddyn 
brysur o’n blaenau, a phawb yn  
edrych ymlaen at ddathlu 150  
mlynedd ers ail-adeiladu’r    
Tabernacl yn 1870.  

Doedd neb yn dychmygu bryd   
hynny y byddai’r adroddiadau am 
haint marwol oedd wedi taro talaith 
Wuhan yn Tseina yn datblygu’n 
bandemig fyddai’n lladd cannoedd 
o filoedd ar hyd a lled y byd a chreu 
argyfwng enbyd i’r gwasanaethau 
iechyd a gofal yn lleol ac yn       
genedlaethol. Mor belled, ni ellir 
rhagweld beth fydd effeithiau      
hirdymor COVID-19, ond rydym yn 
dystion i gyfnod o  anhrefn             
di-gynsail ym myd gwaith a’r       
economi, i ysgolion a cholegau, i          
weithgareddau cymdeithasol a    
diwylliannol, heb anghofio am ein 
hoedfaon a’r Ysgol Sul.  

Ond er gwaetha’r anawsterau hyn, 
mae’r Bwrdd wedi parhau i gwrdd 
yn rheolaidd – er bod tri o’r pum 
cyfarfod a gafwyd eleni wedi bod yn 
rai rhithiol. Hyderwn y bydd modd 
dychwelyd i’r capel ac i’r ganolfan 
cyn hir, ond yn y cyfamser dyma  
grynhoi’r prif faterion a wyntyllwyd 
dros y misoedd diwethaf. 

DATHLIADAU’R 150 
Llwyddwyd i gynnal un cyfarfod 
llwyddiannus iawn ar ddiwrnod 
olaf mis Ionawr, sef darlith       
hanesyddol hynod ddiddorol gan 
Don Llewelyn yn portreadu bywyd 
a chymeriadau ardal y Garth yn 
niwedd y G19 a blynyddoedd  
cynnar yr ugeinfed ganrif. Hefyd, 
fe groesawyd Dr Gareth Ff.    
Roberts, Bangor, un o              
gyn-aelodau’r Tabernacl, i        
gyflwyno myfyrdod mewn oedfa 
ddechrau Mawrth. Ond wedi’r 
dechreuadau cofiadwy hyn, bu’n 
rhaid i’r Bwrdd ohirio gweddill   
digwyddiadau’r gwanwyn a’r haf 

yn sgil y pandemig. Newyddion 
gwych, fodd bynnag, oedd deall 
bod Emlyn Davies wedi derbyn y 
gwahoddiad i lunio atodiad i   
Tafod y Tab i ddathlu’r achlysur. 
 

RHEOLWR SAFLE 
Gyda thristwch y derbyniodd y 
Bwrdd fwriad Ioan Rees, y 

Rheolwr Safle, i ymddeol a    
hynny ar sail iechyd. Bu Ioan 
yn y swydd am dros dair    
blynedd, a chyflawnodd ei         
ddyletswyddau’n effeithiol a 
chydwybodol. Yn ystod ei  
dymor yn y swydd, elwodd Ioan 
yn fawr o gyfraniad gwirfoddol 
Caroline Rees, fu’n gofalu am 
yr holl ymholiadau i hurio’r 
Capel a’r Ganolfan. Yng     
nghyfarfod Mehefin o’r Bwrdd 
cytunwyd y dylid symud       
ymlaen yn ddiymdroi i         
hysbysebu am Reolwr Safle fel 
bod rhywun ar gael i gamu i’r 
swydd pan   ddaw’r amser i    
ail-agor y capel.  

 
PRIODASAU 

Yn dilyn ymddiswyddiad    
Rhiannon Humphreys fel y prif 
swyddog yn gyfrifol am        
gofrestru priodasau,             
adroddwyd fod Rhys Llywelyn 
wedi cytuno i’w holynu, a     
diolchwyd iddo am dderbyn y      
cyfrifoldeb. Bu Rhys a Helen 
Middleton yn brysur yn llunio 
papur ar gylch gorchwyl ac     
aelodaeth y Panel Priodasau a 
Threfniadau Gweithredu     
Priodasau, gan gynnwys lefel y 
ffioedd i’w codi. Derbyniwyd yr 
argymhellion hyn mewn          
egwyddor yng nghyfarfod 
Chwefror, a chytunwyd i beidio 
â chodi tâl ar aelodau a phlant   
aelodau’r eglwys, nac ychwaith 
rai â chanddynt gysylltiad dilys 
â’r Tabernacl. Ond petai’r         
teuluoedd hyn yn awyddus i   
gyflwyno rhodd ariannol yna  
gellid, er gwybodaeth, dangos 
copi o daflen y ffioedd a godir 
i’r rhai heb gysylltiad â’r capel.   

   
GWEITHGOR CYFIAWNDER                  

CYMDEITHASOL 
Yng nghyfarfod Ionawr        
derbyniwyd adroddiad o’r holl 
weithgareddau elusennol a 
drefnwyd o gwmpas y Nadolig.  
Ond chafodd y Gweithgor ddim 
cyfle i laesu dwylo ar ddechrau  
 

parhad drosodd 

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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Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
- parhad 

2020, oherwydd yn sgil y   
dinistr ysgytwol i gannoedd o 
gartrefi ardal RhCT yn dilyn 
stormydd Ciara a Dennis,  
lansiwyd apêl i gynorthwyo’r 
teuluoedd oedd wedi dioddef. 
Yna, cododd ail argyfwng yn 
sgil pandemig COVID-19. Y 
tro hwn, Banc Bwyd Taf Elái 
oedd yn wynebu problemau 
pan dreblwyd y galw am help 
dros nos. Felly trefnwyd ail  
ymgyrch codi arian i         
gynorthwyo’r difreintiedig sy’n 
byw yn lleol. Yna, gan fod y 
cyfnod clo wedi rhwystro  
cynnal y casgliad blynyddol o 
ddrws-i-ddrws adeg Wythnos 
Cymorth Cristnogol ddechrau 
Mai, bu’r Gweithgor yn      
ddiwyd iawn unwaith yn  
rhagor gan sefyll yn y bwlch i 
drefnu apêl at waith Cymorth 
Cristnogol ymhlith yr aelodau.  
 

PWYLLGOR Y  
MEDDIANNAU 

Adroddwyd fod gwaith y 
Pwyllgor i wella’r safle wedi 
parhau’n ddi-dor dros y 
misoedd diwethaf, yn         
arbennig felly i godi        
rhwydwaith o lwybrau i    
hwyluso mynediad i’r          
Ganolfan o’r maes parcio a’r 
fynwent. Gwelwyd ffrwyth 
peth o’u llafur yn paratoi 
gardd natur yn y lluniau a 
ddangoswyd ar y cyfryngau 
cymdeithasol. Ym mis Mai, 
trefnwyd i wahodd arbenigwr i 
gynnal asesiad risg tân o’r 
Capel a’r Ganolfan, a bydd y 
Pwyllgor yn cyflwyno’r       
argymhellion i’r Bwrdd ar sail 
yr adroddiad maes o law. 
Ond ar ben popeth arall, yn 
dilyn ymddeoliad Ioan Rees, 
maent wedi derbyn y          
cyfrifoldeb o gadw golwg ar y 
safle, y Capel a’r Ganolfan 
hyd nes y penodir Rheolwr 
Safle newydd. 

SWYDDOGION  
PWYLLGORAU 

 
 
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  
Pwyllgor Gofalwyr Ardal 
Geraint Wyn Davies 
Lowri Roberts 
Panel Priodasau 
Geraint Rees 
Rhiannon Humphreys 
- Cofrestru Priodasau 
Rhys Llewelyn 
Helen Middleton 
Gweithgor Ariannol 
Wyn Penri Jones 
Arwyn Lloyd Jones 
Pwyllgor y Meddiannau  
Mike West 
- Y Fynwent 
Rob Emanuel 
Merched y Tabernacl 
Judith Thomas  
Gaynor Evans 
Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid 
Manon Huws  
Bethan Reynolds 
Lowri Roberts  
Catrin Rees 
Pwyllgor Amddiffyn Plant ac               
Oedolion Bregus 
Gwion Evans 
Wendy Reynolds  
Gwerfyl Morse 
Pwyllgor Cerdd 
Sian Elin Jones 

 GRISIAU ALLANOL  
Am yn agos i flwyddyn, mae’r 
Bwrdd wedi ymdrechu i hawlio 
iawndal am y difrod a wnaed i  
risiau allanol y capel ym mis 
Mai y llynedd gan gontractwr 
allanol. Ar waethaf pob         
ymdrech gan aelodau’r Bwrdd i 
fynnu iawndal, nid oedd dim yn 
tycio. Yn y diwedd cytunodd y 
Bwrdd – ar sail yr adroddiad 
manwl a’r cyngor doeth a 
gawsant gan un o aelodau’r 
Tabernacl sydd â phrofiad    
helaeth ym maes y gyfraith – i 
beidio â pharhau â’r bwriad i 
ddwyn achos llys yn erbyn y 
cwmni gan nad oedd fawr o 
siawns i ennill yr achos. Yn  
wyneb y profiad hwn, mae’r 
Bwrdd wedi dechrau’r dasg o   
adolygu ei weithdrefnau i     
sicrhau bod yna gytundebau 
ysgrifenedig gyda chontractwyr 
o hyn allan.  
 

CYFRIFWYR ALLANOL 
Derbyniodd yr Ysgrifennydd    
lythyr gan Watts Gregory LLP, 
y Cyfrifwyr Allanol, yn           
ymddiheuro nad oedd modd 
iddynt baratoi eu hadroddiad          
annibynnol yn y Gymraeg. Trwy 
gyd-ddigwyddiad, roedd       
adroddiad yn rhifyn Chwefror 
o’r Dinesydd am gwmni      
newydd o gyfrifwyr, sef Huw 
Aled, Eglwys Newydd, oedd yn 
cynnig gwasanaeth trwy       
gyfrwng y Gymraeg. Wedi i’r 
Gweithgor Ariannol gwrdd ag 
un o’r partneriaid, Aled Wyn 
Thomas, fe gytunodd y Bwrdd i 
dderbyn y trefniant newydd. 
Bellach, mae’r Cyfrifwyr wedi 
rhoi sêl eu bendith ar gyfrifon 
2019 fel bod modd symud    
ymlaen i gadarnhau’r            
Adroddiad Blynyddol yng      
nghyfarfod mis Gorffennaf o’r 
Bwrdd. 
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Diolch  

i’n haelodau a’n 
cyfeillion 

am eu 

cyfraniadau rhithiol 
i’r achos dros    
gyfnod y clo. 
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