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TAFOD Y TAB
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf

Yma o Hyd?
Erbyn hyn, mae’n arferol i glywed sylwebyddion yn
cyfeirio at 2020 fel blwyddyn ‘ddigynsail’ yn sgil
Covid-19. Ymadrodd arall sydd wedi hen ennill ei le yn
ein sgwrs ddyddiol yw holi beth fydd y ‘normal
newydd’ y byddwn yn ei etifeddu pan fydd y
gwyddonwyr wedi llwyddo i reoli’r haint. Aeth dros
ddeg mis heibio ers cyflwyno’r clo mawr cyntaf, a
doedd fawr neb wedi rhagweld bryd hynny y byddem
– ar ddiwedd Ionawr 2021 – yn gofidio efallai y bydd
hi’n fisoedd lawer eto cyn y medrwn ddychwelyd i
sefyllfa sy’n ymdebygu i’r ‘hen normal’.

‘Chwarae teg i’r Doethion am gadw at
y rheolau ymbellhau cymdeithasol, yntê Mair.’

Felly, yn absenoldeb llawer o’n gweithgareddau
arferol dros ail hanner blwyddyn gyffredin, mae’n
anochel bod cynnwys y rhifyn hwn o’r Tafod ychydig
yn wahanol i’r arfer. Serch hynny, diolchwn o waelod
calon am ymateb cadarnhaol ein haelodau i’r argyfwng, a
hynny drwy ddefnyddio eu talentau lluosog i gefnogi’r
achos. Trwyddynt llwyddwyd i gynnal fflam y ffydd a hefyd
ysgwyddo peth o faich aruthrol y trigolion hynny o fewn yr
ardal sydd wedi dioddef caledi enbyd ers dechrau 2020.
Trwy gyfrwng llwyfannau megis Facebook, Zoom, gwefan
y capel a YouTube fe lwyddwyd i gynnal aelodau’r
Tabernacl yn un gymuned glòs ar waetha’r ymbellhau
cymdeithasol ers diwedd mis Mawrth. Hyderwn felly y
bydd y rhifyn digidol hwn o Tafod y Tab nid yn unig yn
cyflwyno darlun teg o weithgareddau’r Tabernacl a’i
haelodau dros y chwe mis diwethaf, ond hefyd yn
ychwanegu at gynnal y cwlwm sy’n ein cysylltu gyda’n
gilydd.

Rhaid llawenhau felly bod yr eglwys ‘yma o hyd’ ac nad
oes yna unrhyw argoel bod ffydd yr aelodau wedi pylu
yn wyneb yr haint. Ond wrth i ni edrych ymlaen at
addoli yn y Tabernacl unwaith yn rhagor, efallai mai
dyma’r amser delfrydol i ni bwyso a mesur beth yw ein
cyfraniad i’r gymuned ehangach a beth fwy y medrwn
ei wneud. Trwy gyd-ddigwyddiad, ar ddechrau Rhagfyr
derbyniwyd gwahoddiad gan Undeb yr Annibynwyr i
ymuno â’u rhaglen Arloesi a Buddsoddi (gweler tudalen
2 am ragor o fanylion). Eisoes mae Bwrdd y
Cyfarwyddwyr wedi pasio i wahodd criw bach i ddod at
ei gilydd i lunio rhaglen o gyfarfodydd fyddai’n rhoi cyfle
i’r aelodau wrando ar opsiynau gwahanol y gellid eu
hystyried, a chyfrannu at drafodaeth ehangach ar
gyfeiriad y Tabernacl i’r dyfodol.

Yn sgil yr ymgynghoriad hwn gobeithio y bydd
modd i ni weld yn glir pa lwybr y dylem fel
eglwys ei droedio dros y ddegawd nesaf wrth
ymateb i heriau niferus y gymuned yma yn
ardal Efail Isaf.

Hefyd yn y rhifyn hwn:

Cyfarchiad Blwyddyn Newydd y Twmiaid
1

Cynllun Arloesi a Buddsoddi

Tud 2

Cyfiawnder Cymdeithasol

Tud 3

Nadolig yr Ysgol Sul

Tud 4-5

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Tud 6

Portread: Kathryn Gwyn

Tud 7

Camp y rhai sy’n creu

Tud 8-9

Paparazzo’r Tabernacl

Tud 12
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Her 2021
Ar ddechrau mis Rhagfyr
anfonwyd llythyr gan y
Parchg. Dyfrig Rees,
Ysgrifennydd Cyffredinol
Undeb yr Annibynwyr, at bob
eglwys annibynnol yng
Nghymru yn cyflwyno
Rhaglen Arloesi a
Buddsoddi newydd yr
enwad. Amcan y rhaglen yw
cefnogi eglwysi’n ariannol i
fuddsoddi yn eu dyfodol
trwy fentro mabwysiadu
dulliau newydd o hyrwyddo’r
Efengyl ac o wasanaethu’r
gymuned leol.

Wrth lansio’r rhaglen, gobaith
yr Undeb yw ‘y daw’r rhaglen
yn ysgogiad i chi ystyried
gwerthuso patrymau byw a
gweithio eich eglwys ac yn
ganllaw i’ch hebrwng wedyn i
sefydlu cynlluniau gwaith fydd
yn ei galluogi i fod yn gymuned
ffydd fyw, effro a pherthnasol
yn ei chymdogaeth a’i bro’.
Oherwydd yr argyfwng
Covid-19, bu’n rhaid gohirio’r
bwriad gwreiddiol i lansio’r
cynllun yng nghyfarfodydd
blynyddol yr Undeb oedd i’w
cynnal ym mis Mehefin y
llynedd. Ond er bod nifer fawr
o eglwysi’n parhau i wynebu
anawsterau yn sgil y
pandemig, roedd yr Undeb o’r

farn mai dyma’r union amser i
ddechrau meddwl yn ‘greadigol
a dyfeisgar’ ac i ystyried ‘torri tir
newydd wrth gynllunio ffyrdd
amgen o wasanaethu o fewn y
gymuned’.

mlynedd nesaf mewn ffydd,
gobaith a chariad fel y medrwn
ninnau geisio ymestyn ymhellach
waith yr eglwys i wasanaethu’r
gymuned leol a hyrwyddo
cenadwri’r Efengyl.

CRONFA ARIANNOL
SYLWEDDOL

Yng nghyfarfod Ionawr o Fwrdd y
Cyfarwyddwyr cytunwyd fod
gwahoddiad yr Undeb i ymuno â
rhaglen yn fater oedd yn teilyngu
ystyriaeth lawn gennym fel
eglwys. Er mwyn gwyntyllu’r
cyfleoedd sydd yn cynnig eu
hunain yn drylwyr, cytunwyd i
wahodd criw bach o aelodau i
lunio rhaglen o gyfarfodydd dros
yr wythnosau nesaf fyddai’n rhoi
cyfle i’r aelodau wrando ar
gyflwyniadau amrywiol a
chyfrannu at y drafodaeth.

Mae cronfa ariannol sylweddol
wedi ei chlustnodi i noddi’r
rhaglen, a bydd yr Undeb yn
barod i gynnig hyd at £10,000 y
flwyddyn dros gyfnod hyd at 5
mlynedd i weithredu cynlluniau
sy’n gydnaws ag amcanion y
rhaglen. Ond maent yn prysuro
i bwysleisio nad diben y rhaglen
yw cwrdd â diffygion ariannol
cynlluniau sydd eisoes mewn
bodolaeth nac i ariannu costau
cynnal a chadw adeiladau.
Y gobaith yw bod y rhaglen yn
cynnig cyfle i greu partneriaeth
fywiog rhwng yr Undeb ac
eglwys a fydd yn ei thro yn
galluogi’r eglwys i dyfu. I’r
perwyl hwn, bydd Swyddog
Cynnal ac Adnoddau yr Undeb,
sef y Parchg. Robin Samuel, yn
gweithredu fel dolen gyswllt
rhwng yr Undeb a’r eglwysi, a
bydd hynny’n werthfawr iawn
wrth drafod cynlluniau posib ac
wrth baratoi cais am nawdd.
WYNEBU’R DYFODOL
Mae gennym le i fod yn hynod
ddiolchgar i’r rhai fu’n arwain y
ffordd yn datblygu gwaith y
Tabernacl dros yr hanner can
mlynedd diwethaf. Ond y
gymwynas fwyaf y medrwn ei
gwneud i ddangos ein
gwerthfawrogiad o’u
gweledigaeth, eu llafur diflino
a’r hyn a gyflawnwyd ganddynt
yw i ni wynebu heriau’r ddeng
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Mae’n bosib, ar ddiwedd yr
ymgynghoriad gyda’r aelodau,
y gwelwn yn glir pa lwybr y
dylem ei ddilyn, a pha fath o
brosiect y gallem ei fabwysiadu.
Fe gyhoeddir rhagor o
wybodaeth am y cyfarfodydd
rhithiol hyn yn Dolen y Tab dros
yr wythnosau nesaf, a hyderwn
y bydd nifer helaeth ohonoch
yn ymuno â ni i wrando a
chyfrannu i’r trafodaethau
pwysig hyn i ddyfodol Capel y
Tabernacl.

Diolchiadau
Diolch i’r canlynol am eu
cyfraniadau i’r rhifyn hwn:
Ann Dwynwen Davies;
Emlyn Davies; Kathryn Gwyn;
Manon Huws; Heulyn Rees;
Glenys Roberts; Huw M. Roberts;
John Llewelyn Thomas; Mike West.

Gwilym ac Eleri
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Diolch yn fawr i chi i gyd
Bu 2020 yn flwyddyn anhygoel mewn sawl ystyr, fel y gwyddom ni i
gyd, a bu raid newid ein dulliau o gefnogi elusennau oherwydd y
cyfyngiadau. Bu cydweithrediad rhadlon Arwyn, a hwylustod
cyhoeddi yn ‘Nolen y Tab’ Gwil ac Eleri, yn amhrisiadwy.

Treuliodd pedwar ohonon ni
fore’n didoli a phacio’r
cyfraniadau, a gadael y gwaith
trwm o ddanfon y cwbl i Pobl a
Cymorth i Ferched Cymru yn
nwylo John Llew a Mike ac Iwan
West.

Casgliad ‘Pobl’ a ‘Cymorth i Ferched’
CODI £11,650
Cymru, er mwyn deall yn union
Mae gwaith y capel wedi parhau, a beth oedd eu hanghenion a beth
chynyddu, er bod y drysau ynghlo. allen nhw ei dderbyn dan
gyfyngiadau Covid-19.
Rhwng Apêl Cronfa Llifogydd
RhCT (£2,100), Banc Bwyd Taf
Elái (£5,135), Apêl Covid-19
Yn sgil hyn, trefnwyd i agor
Cymorth Cristnogol (£1,625),
drysau’r capel ar foreau Iau am
Talebau Nadolig (£1,320), a
ychydig wythnosau cyn y trydydd
chasgliad blynyddol yr amlenni
Cyfnod Clo, er mwyn derbyn
brown (£2,800), fe lwyddon ni i
rhoddion o ddillad, dillad gwely,
gyfrannu’n anrhydeddus at ddeg o nwyddau hylendid, a danteithion
elusennau, gan godi cyfanswm o
Nadolig.
£11,650.
Bu ymateb syfrdanol gan aelodau
TALEBAU NADOLIG
a chyfeillion y capel, ac mae
diolchiadau llafar ac ysgrifenedig
Roedd yr ymateb i’r Talebau
Nadolig mor syfrdanol o hael fel y yr elusennau yn tystio pa mor
llwyddwyd i roi siec gwerth £700 werthfawr oedd ein rhoddion.
i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i
brynu teganau i blant bach (yn
absenoldeb y Santa Appeal) yn
ogystal â gwerth £620 o dalebau
i’r bobl ifanc oedd yn gadael
gofal.
Bu John Llew yn ddygn yn sefydlu
cysylltiadau lleol newydd gyda
Pobl (elusen sy’n helpu pobl
ddigartref), a Cymorth i Ferched
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Fe ysgafnhawyd y dasg honno
drwy gymwynasgarwch
nodweddiadol Jason Edwards a’i
fab Tom yn darparu cludiant.
Ond dydy pethau byth yn dod i
fwcwl!
Mae casgliad Banc Bwyd Taf Elái
yn dal yn weithredol, fel y mae
casgliad 2021 yr amlenni brown.
Yr un elusennau â 2020 fydd rhai
eleni - Gofalwyr Ifanc RhCT,
Cwtch, Ysgol Tŷ Coch, Cymorth
i Ferched Cymru.
Bu’n flwyddyn affwysol o anodd i
lawer, ond bu gwaith y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol yn
rhyfeddol o rwydd, ac i chi i gyd
mae’r diolch am hynny.
Am ragor o wybodaeth:
johnllewt@hotmail.com
ann.pentyrch@btinternet.com

Bu Iwan West yn
ffyddlon iawn yn
helpu gyda’r
casgliadau yn y
cyfnod cyn y
Nadolig.
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Nadolig Rhithiol
yr Ysgol Sul

Geiriau agoriadol Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol
Sul ar fore Sul 13 Rhagfyr oedd y byddai’r
gwasanaeth ychydig yn wahanol i’r arfer. Mae’n
wir bod y plant yn ‘perfformio’ o’u cartrefi a bod
y ‘gynulleidfa’ hefyd yn gwylio a gwrando arnynt
heb adael y tŷ yn hytrach na chael cyd-addoli
yn y capel. Serch hynny, diolch i’r dechnoleg
newydd, llwyddwyd i gyfleu arwyddocâd a
llawenydd Gŵyl y Geni trwy greu naws gartrefol
a chariadus ond heb golli asbri naturiol y plant
ar waetha cysgod trwm y pandemig.

Roedd hi’n briodol iawn troi at waith dau o
aelodau’r Tabernacl, sef Carey Williams a
Glenys Roberts, ar gyfer y garol a’r gerdd
oedd yn gweddu’n berffaith i neges yr oedfa.
Diolch i’r plant am godi ein calonnau ac am
eu parodrwydd i gymryd rhan ac i’r athrawon
a’r rhieni hwythau am eu cefnogaeth. Diolch
hefyd i Steve Preston am ei gymorth gyda’r
garol ac i Huw M. am gyfarwyddo’r cyfan.
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Dirgelwch y Bocs
Tipyn o her i’r plant oedd
ceisio dyfalu pa anrheg oedd
wedi ei chuddio yn y bocs
tra’n ‘modelu’ eu siwmperi
lliwgar. Diddorol oedd
gwrando ar eu cynigion
amrywiol cyn deall mai
‘seren’ oedd yr ateb. Roedd
yn briodol felly mai geiriau
clo’r olygfa oedd ‘wrth ddilyn
y seren gallwn ninnau rannu
llawenydd yr Ŵyl’.
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MERCH O’R CWM
Dw i’n siŵr ein bod ni i gyd wedi gwerthfawrogi cyfraniadau Kathryn Gwyn i’n
hoedfaon digidol ni dros y misoedd diwethaf, ac mae’n gyd-ddigwyddiad ffodus ei
bod hi’n amser rhifyn arall o Tafod y Tab, er mwyn i ni gael adnabod Kath yn well.
A deud y gwir, mae mwy nag
un cyd-ddigwyddiad llawen yn
ei bywyd. Mae Kath a Gethin
ac Anni’n byw ar leoliad uned
famolaeth hen ysbyty Dwyrain
Morgannwg lle ganwyd Kath,
yn dal y record, gyda llaw, am
fod y babi hiraf a anwyd yno
hyd hynny.

chreadigrwydd, a hithau wrth ei
bodd gyda gonestrwydd,
ffraethineb a ffyddlondeb y
disgyblion. “Biwt” ydyn nhw i gyd i
Kath. Mae’r plant yn meddwl y
byd ohoni hi, a’u rhieni nhw’n
gwerthfawrogi ei gofal bugeiliol a’i
gallu i ysbrydoli. Mae hi ar ben ei
digon yn eu hyfforddi, a chael
gweld plant y Rhondda’n
arddangos eu doniau ar lwyfannau
cenedlaethol.

Mae hi a Gethin yn rhannu
gwreiddiau dwfn yn Llanbedr
Pont Steffan a Kath wrth ei
bodd yn teithio i Gellan gyda
Gethin i dreulio amser gyda’i
deulu a hel achau ei theulu
hithau.

Ac mae Kath yn ddirprwy dros
dro yn ei hen ysgol, Ysgol Gyfun
Cwm Rhondda.
Mae Kath yn meddwl y byd o’r
Rhondda Fach, ac mor falch o
benderfyniad ei rhieni yn dewis
addysg cyfrwng Gymraeg iddi hi
a’i chwaer Leah. Tystia Kath iddi
elwa’n helaeth o’i haddysg yn
Ysgol Gynradd Llwyncelyn ac
Ysgol Gyfun y Cymer. Roedd
gweld Kath yn brif ferch yr ysgol
yn destun balchder haeddiannol
i’w rhieni; Kath a Leah ydy’r
genhedlaeth gyntaf yn y teulu i
siarad Cymraeg.

Kathryn Gwyn
Pantycelyn a Chôr y Bont,
cystadlu yng Ngwobr Goffa
Richard Burton a Llwyd o’r Bryn,
a chael cyfle i fod ar banel
beirniaid Ysgoloriaeth Bryn Terfel.
Ac mae hi’n dipyn o ddynwaredwr
a seren karaoke, yn ôl y sôn!

Ar ôl dwy flynedd hapus iawn yn
gweithio i gwmni teledu
annibynnol Hon, yn teithio o
gwmpas Cymru’n recordio rhaglen
gylchgrawn ddyddiol, trodd ei
golygon at fyd addysg drwy gwrs
‘hyfforddi ar y pryd’ ac roedd Kath
I Brifysgol Aberystwyth â hi ym
mor falch o gael dychwelyd i Ysgol
1996 i astudio Theatr, Ffilm a
Gyfun Cwm Rhondda i gael rhoi i
Theledu, a thaflu ei hun yn llwyr i genhedlaeth arall o blant yr holl
fywyd Neuadd Pantycelyn, dod yn weithgareddau a phrofiadau
Is-Lywydd UMCA, a chwrdd â
agorodd ffenest mor gyfoethog ar
ffrindiau oes. Bu’n cystadlu mewn Gymru iddi hi.
eisteddfodau lu, yn mwynhau
perfformio, llefaru, a chanu yng
Mae plant y Rhondda ar eu hennill
nghôr Aelwyd
o gael elwa o’i hafiaith a’i
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Priododd â Gethin yn 2003, a
daeth bwrlwm a llawenydd
ychwanegol i’w bywydau pan
anwyd Anni Ray yn 2013 - Ray ar
ôl Mamgu Ray, mam Gethin, fu
farw ychydig fisoedd cyn ei geni.
Ray Jones, ‘Del a Dei yn y Gegin’
i ni, ac mae Anni, fel cymaint o
blant Cymru, wrth ei bodd yn
coginio ei ryseitiau!
Pan ddaw gwyliau’r haf, does dim
byd tebyg i fynd â’r garafán i
Dŷddewi, a galw yn Nhre-fin i
dynnu llun blynyddol o Anni’n
eistedd ar y maen.
Mae Kath yn ddoeth iawn wrth
dafoli 2020, ac wedi
gwerthfawrogi’r cyfle i arafu
ychydig a gweld gwerth pobl a
phethau pwysig bywyd.
Diolch am bâr saff o ddwylo fel
Kath mewn cyfnod fel hyn.
Dengys y cardiau diolch di-ri yn ei
swyddfa ei chyfraniad diflino a’i
phersonoliaeth lawen.
Does ryfedd bod gwên ar ei
hwyneb bob amser.
Ann Dwynwen
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Gorffennaf—Tachwedd 2020
Cynhaliwyd pedwar cyfarfod o’r
Bwrdd (yn rhithiol ac eithrio
cyfarfod Medi, a gynhaliwyd yn y
capel) rhwng mis Gorffennaf a
Tachwedd. Isod, ceir crynodeb
byr o’r prif faterion a drafodwyd
ynddynt dan gadeiryddiaeth
Eluned Davies-Scott.
Y Pandemig
Nid yn annisgwyl, y prif fater dan
ystyriaeth ym mhob un o
gyfarfodydd ail hanner y flwyddyn
oedd pryd y gallem ail-agor y
Tabernacl wedi i’r cyfnod clo cyntaf
ddod i ben. Fel Bwrdd rydym ni, fel
eglwysi ledled Cymru, yn hynod o
ddiolchgar i Gethin Rhys am
gyflwyno canllawiau i addoldai ar
wefan Cytûn ar sail cyhoeddiadau
niferus Llywodraeth Cymru ar y
pwnc. Hefyd carem ddiolch i
swyddogion Bethlehem, Gwaelod y
Garth, am eu parodrwydd i rannu’r
trefniadau a fabwysiadwyd
ganddynt hwy er mwyn hwyluso
agor drysau Bethlehem o ganol mis
Medi. Fodd bynnag, wedi ystyried
amodau’r Llywodraeth daethpwyd
i’r casgliad mai doeth fyddai rhoi
blaenoriaeth i ddiogelwch ein
cynulleidfa.

Bu misoedd ail hanner y flwyddyn
yn rhai heriol iawn wrth geisio
cynnal yr achos heb gyfle i gwrdd
wyneb-yn-wyneb. Serch hynny, fe
lwyddwyd i gadw’r fflam ynghynn
yn Efail Isaf – diolch i’r llu o

‘Wyt ti’n hollol siŵr na fydd y
Bwrdd am ein huchel-gyhuddo
wedi i ni ddringo’r grisiau ’ma a
mynnu eu bod yn ail-agor yr
Ysgol Sul ar unwaith?’

wirfoddolwyr fu’n gofalu bod canran
uchel o weithgareddau craidd yr
eglwys yn cael eu cynnal yn ddi-dor
drwy’r holl gyfnodau clo.

GOFALWYR
ARDAL
Creigiau

Pwyllgor y Meddiannau
Er nad yw’r adeiladau’r Tabernacl
wedi bod ar agor i gynnal oedfaon a
chyfarfodydd eraill ers canol mis
Mawrth, mae’r chwe mis diwethaf
wedi bod yn rhai cynhyrchiol iawn i
aelodau Pwyllgor y Meddiannau.
Erbyn diwedd Tachwedd, roedd y
criw bore Iau wedi cwblhau’r gwaith
o osod llwybrau newydd yn y
fynwent ac wedi clirio’r holl goed a’r
drain yn ardal y rhandiroedd – camp
gwbl arwrol. Mae ein dyled iddynt yn
fawr iawn. Yn y cyfamser hefyd fe
drefnwyd i gynnal archwiliadau
niferus, megis sicrhau diogelwch yr
adeiladau rhag tân, yr offer trydanol
a’r systemau diogelwch. Fel Bwrdd
rydym yn ddiolchgar i Mike West
sydd, yn absenoldeb Rheolwr Safle,
wedi cadw llygad barcud dros eiddo’r
capel ers dechrau mis Ebrill.

Wyn a Mari Jones; Llio Ellis;
Cerys Emms; Jen Mc Donald;
Iwan Rowlands; Helen Middleton;
Nia Williams.

Polisi’r Fynwent
Un fu’n ddiwyd iawn yn ystod y
flwyddyn oedd Edwyn Evans, wedi
iddo gynnig llunio polisi a
gweithdrefnau ar ran y Bwrdd ar
gyfer mynwent y Tabernacl. Ar ôl
ymchwilio i drefniadau mynwentydd
eraill, ac ymgynghori’n eang gydag
aelodau Pwyllgor y Meddiannau
ynghyd â nifer o aelodau eraill, fe
gyflwynodd Edwyn bolisi drafft i’r
Bwrdd yng nghyfarfod Tachwedd.
Eglurodd fod angen oedi cyn pennu
lefel y taliadau am gladdu hyd nes
bod gweddill y polisi wedi ei
fabwysiadu’n ffurfiol gan y Bwrdd.
Codwyd rhai pwyntiau yn y cyfarfod
ac ymgorfforwyd y gwelliannau yn y
ddogfen derfynol. Talwyd diolch i
Edwyn am ei holl waith yn paratoi
dogfen mor gynhwysfawr a chlir i
reoli’r fynwent.

Kathryn Gwyn; Carys Davies;
Rhiannon Humphreys.

Diolchiadau
Ar ddiwedd Tachwedd, roedd tymor
pedwar o’r aelodau yn dod i ben, sef
Eluned Davies-Scott, Siân Llewelyn
Barnes, Rhiannon Llewelyn ac
Arwyn Jones. Diolchwyd iddynt am
eu cyfraniadau i waith y Bwrdd yn
ystod eu tymor.
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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

Pentyrch
Sara Esyllt; Marian Wynne.

Meisgyn, Pontyclun
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.
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‘Bendithia gamp

y rhai sy’n creu’

Mae nifer dda o’r oedfaon diweddar wedi eu cyfoethogi’n fawr gan waith creadigol aelodau’r Tabernacl,
gydag ambell eitem wedi aros yn fyw yn y cof am amser hir wedyn. Yn eu plith mae fideo o Glenys Roberts
yn adrodd ei cherdd ‘Trysorau’ a chân Huw M. ‘Fesul dydd mae diolch.’ Hyderwn y bydd darllenwyr y
Tafod yn gwerthfawrogi dysgu rhagor am gefndir eu gweithiau a’r ymateb a gawsant iddynt. Diolch i’r ddau
am eu parodrwydd i rannu’r profiad wrth eu creu gyda ni. Cân Huw M. fydd dan sylw ar y dudalen hon, a
cherdd Glenys ar dudalen 9.
Beth oedd yr ysgogiad i ti gyfansoddi’r gân?

Yr ysgogiad cyntaf oedd gwahoddiad gan Geraint
Rees i gyfrannu i'r gwasanaeth diolchgarwch nôl yn yr
hydref. Nes i benderfynu cyfansoddi cân newydd roedd gen i syniad am alaw ond doedd gen i ddim
geiriau. Dyma droi felly at aelodau'r Tabernacl am
help! Gan ei fod yn wasanaeth diolchgarwch, roedd
hi'n teimlo'n naturiol i ofyn i aelodau'r Tabernacl am eu
syniadau am y pethau hynny maen nhw'n ddiolchgar
amdanyn nhw. Roedd hyn yn teimlo'n arbennig o
addas o gofio'r cyfnod anodd rydyn ni'n byw drwyddo.
Fe ddechreuais gyda thudalen wag, ac o fewn ychydig
ddyddiau i roi'r cais ar Facebook, roedd y dudalen yn
orlawn!

Sut est ti o’i chwmpas hi?

Roedd yr amrywiaeth o syniadau yn anhygoel, ynghyd â'r
dychymyg tu ôl iddyn nhw - roedd yn bleser eu darllen.
Roedd natur yr awgrymiadau yn ddiddorol iawn hefyd rhai yn cyfeirio at bethau mawr bywyd, fel teulu a byd
natur, ac eraill yn sôn am bethau mwy annisgwyl, fel bîns
ar dost a drws cefn y tŷ. Yn y cyfnod yma, dwi'n credu
bod y pethau cyfarwydd a diogel hynny, fel bîns ar dost a
drws cefn y tŷ, wedi dod i olygu llawer mwy i ni ac yn
cynnig cysur a diogelwch yng nghanol yr ansicrwydd a'r
ofn. Ar ôl gosod y geiriau i'r alaw, dyma fynd ati i'w
recordio ar y piano yn y tŷ, a'i hanfon at y cerddor
amryddawn Bethan Mai (sy’n perfformio efo fi yn y band)
ac fe ychwanegodd Bethan ei harmonïau hyfryd ati, a
chwarae'r trwmped a'r seiloffon hefyd.
Sut ymateb gefaist ti?

Huw M. a
Bethan Mai yn
cyflwyno
‘Fesul dydd
mae diolch’.
Dyma’r ddau linc i wylio’r fideo o’r
datganiad yma a’r un o Batagonia:

Fersiwn Efail Isaf: http://bit.ly/fesuldyddei
Fersiwn Patagonia: http://bit.ly/fesuldyddpat

Ar ôl cyhoeddi'r gân ar dudalen Facebook y capel, roedd
yr ymateb gan aelodau'r Tabernacl yn fendigedig, ac yn
codi'r galon. Ar ôl cyhoeddi'r fideo yn ehangach, fe
ddechreuais dderbyn nifer fawr o negeseuon am y gân
wrth i bobl ei rhannu ar eu cyfrifon Facebook eu hunain.
Fe ofynnodd Radio Cymru os gallen nhw ei darlledu ar yr
orsaf, a ges i wahoddiad i siarad amdani ar raglen Aled
Hughes. Dwi'n credu bod pobl eraill, tu hwnt i gymuned y
capel, wedi uniaethu gyda geiriau'r gân a chyda'r hyn
oedd aelodau'r Tabernacl eisiau diolch amdanyn nhw. Ac
efallai'r sioc fwyaf oedd derbyn neges gan athrawes
Gymraeg ym Mhatagonia, Esyllt Nest Roberts, oedd yn
awyddus i greu fersiwn newydd o'r gân gan ofyn i'w
disgyblion yn y Gaiman gyfansoddi geiriau eu hunain
iddi. Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod hi'n brofiad emosiynol
iawn i mi wylio'r fideo yna, ac mae'r dagrau’n cronni bob
tro!

Fesul dydd mae diolch
Am sŵn y chwarae
Gan blant ein stryd,
Am encil tawel,
Am ddrws cefn y tŷ.
Am ŵyr ac wyres,
Ac am Dewi’r ci,
Am bawb sy’n derbyn
Fy holl ddiffygion i.
Cytgan:
Am bob ryw air o obaith
A gawn ni oll,
Am bob ryw ddarn o gariad
Fesul dydd mae diolch.

Am bob un parsel,
Am y gweithwyr post,
Am fwyd o’r rhandir
Ac am y bîns ar dost,
Ie, am y bîns ar dost.
Am bawb sy’n herio
Ein rhagfarnau cudd,
A’r holl dechnoleg
Sy’n dod â ti i mi.
Cytgan:
Am bob ryw air o obaith
A gawn ni oll,
Am bob ryw ddarn o gariad
Fesul dydd mae diolch.
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Am gân a geiriau
I’n codi ni bob dydd,
Am bob diwylliant
Ac am iaith Mam-gu.
Am redeg gyda ffrindiau
Yn y mwd a’r baw,
Am wres cymdogion
Pan ddaw gwynt a glaw.
Cytgan:
Am bob ryw air o obaith
A gawn ni oll,
Am bob ryw ddarn o gariad
Fesul dydd mae diolch.
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Beth oedd yr ysgogiad i chi gyfansoddi’r gerdd?

Trysorau
O ffenest fy llofft yn y Creigiau,
Yn y pellter mi welaf gae
Sy’n aur i gyd ar ôl haul y misoedd clo.
Dyna lle’r awn ni blantos.
Dewch yno efo fi,
Ac yn môn y clawdd mi blannwn focs
yn llawn o aur y Corona.
Ymhen blynyddoedd,
Pan fyddwch chithau’n nain ac yn daid a thad-cu,
Mi ewch yno rhyw brynhawn ym mis Mai efo’ch wyrion chithau,
Pan fydd heulwen y gwanwyn wedi troi’r gwair yn aur,
Ac yno cewch ddat-gloi ei drysorau.
Beth roddwn ym mocs bach y Covid?
Beth roddwn i’w claddu cyhyd?
Beth roddwn i gofio rhyfeddod
Y flwyddyn newidiodd y byd?
Rhoddwn ddarlun o ardd yn ei blodau,
Rhoddwn gân yr holl adar ynghyd
Lonnodd galon â’u trydar am obaith,
Y flwyddyn newidiodd y byd.

Sut aethoch chi o’i chwmpas hi?

Roeddwn wedi bod yn myfyrio, fel llawer
ohonom mae’n siŵr, beth tybed y byddai
ieuenctid heddiw yn ei gofio am y cyfnod hwn
ymhen blynyddoedd. Mi feddyliais i ddechrau y
dylwn ysgrifennu rhywbeth ‘sylweddol’ a
‘swmpus’: wel, yr Eisteddfod Genedlaethol
oedd yn gofyn, wedi’r cwbl. Ac felly mi es ati yn
ffuantus ddigon, a dweud fy mod yn edrych
allan ‘o ffenest fy llofft yn y Creigiau’, fel
petawn yn rhyw Siwan yn edrych allan o
ffenest llofft ei charchar! Ond buan y
sylweddolais mai siarad â’r wyrion yr oeddwn
am ei wneud, ac y byddai rhywbeth mwy
diymhongar yn gweddu’n well o lawer. Felly mi
sgrifennais gerdd syml i’r wyrion, ac i wyrion
pawb, rhigymau yn eu gwahodd i gofnodi eu
hargraffiadau am gyfnod y clo mawr, a
dychmygu claddu’r cofnodion hynny mewn
math o gapsiwl amser.

Mi roddaf i’r garreg adawyd
Ar stepen y drws ym mis Mai,
Rhoddwch chithau eich llun bach o enfys,
A’r rhybudd, ‘Dwy fetr, dim llai’.
Rhoddi, Gwenno, y fideo a luniwyd
Â chyfarchion y teulu i gyd
I dathlu dy benblwydd yn bedair ar ddeg
Y flwyddyn newidiodd y byd.
Rhoddwn fideos o Zoomio y corau,
Rhoddwn fwgwd draig goch gorau’r byd,
Rhoddwn ddarlun o’r holl guro dwylo
Fu i weithwyr NHS ar ein stryd .....
Mi roddaf i gofnod o’r gwersi
Gwyddoniaeth a Sbaeneg di-ri,
A roddwyd i lenwi eich oriau
Yn y misoedd di-ysgol a fu.
Rhown gwestiynau y cwisiau wnaeth Owain
Ac Ifan a Math yn eu tro,
A’r storïau Nos Da gafodd Idris
Dros Zoom ar nosweithiau dan glo.

‘Newid’ oedd testun cystadleuaeth y Goron yn
2010. Byddai wedi bod yn destun perthnasol
iawn y llynedd. Efallai y bydd ein plant a’n
hwyrion yn cofio hon fel ‘y flwyddyn newidiodd
y byd’. Tybed ai’r flwyddyn y newidiodd y byd a
gofiant, ynteu’r flwyddyn a newidiodd y byd, er
gwell, neu er gwaeth?

Cofnodaf rai gwerthfawr a gollwyd,
Yn eu plith ein hannwyl Eileen,
Ac aelodau o’r corau a’r capel
A’r bwlch a adawodd pob un.
Ac yno’n y bocs rhoddaf englyn
Am rosyn na chollodd ei sawr
Er gollwng petalau ei heulwen
Yn gawod o aur hyd y llawr.

Sut ymateb gawsoch chi?

Roedd yr ymateb yn hael iawn, yn enwedig gan
fy nghyfoedion a oedd, fel fi, yn colli bod yn
agos at eu plant a’u hwyrion yn hallt. Cefais
sylwadau annwyl iawn gan fy wyrion hefyd.
Roedd llawer yn gwerthfawrogi symlrwydd y
gerdd. Cefais gais hefyd i gynnwys y penillion
yn un o gyfarfodydd rhithiol y capel. Roedd
cynhesrwydd yr ymateb yn dra gwerthfawr;
efallai mai un peth a newidiodd er gwell yn
ystod y cyfnod hwn yw ein bod yn
gwerthfawrogi pob cynhesrwydd ac anwyldeb
yn fwy nag erioed y dyddiau hyn.

Rhoddaf luniau o bob un ohonoch
Gan nodi eich oedran chi nawr,
Gyda’r gwenau na pheidiodd â’n llonni
Drwy fisoedd yr a’fadwch mawr.
Ond mae un peth na allaf ei roddi
’Mocs y flwyddyn newidiodd ein byd Does dim ffordd i gofnodi y gwacter
Ddaeth o golli’ch anwesu i gyd.
Nain

Yr ysgogiad oedd
gwahoddiad a ddaeth
gan yr Eisteddfod
rywbryd yn ystod y
cyfnod clo cyntaf
hwnnw yn y gwanwyn
y llynedd i gyfrannu
cerdd ar gyfer yr
Eisteddfod Amgen.
Roedden nhw’n
gwahodd nifer o
gyn-enillwyr y Goron
a’r Gadair i ymateb
mewn rhyw ffordd neu’i
gilydd i’w cerddi buddugol a chreu cerdd
newydd. Ar wahân i roi sylw i’r canllaw hwnnw,
roedd rhyddid i’r beirdd ddilyn eu trywydd eu
hunain. Roeddwn i fod i recordio fideo ohonof
fy hun yn darllen y gerdd, ac anfon copi print
i’w gyhoeddi yn y cyfansoddiadau amgen.

28 Mehefin 2020
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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cynhaliwyd y Cwrdd
Blynyddol ar fore Sul 29
Tachwedd. Wrth estyn
croeso, diolchodd Eluned
Davies-Scott, Cadeirydd y
Bwrdd, i bawb oedd wedi
ymuno â’r cwrdd tipyn
gwahanol i’r arfer.
Cadarnhaodd fod 42 o
aelodau’n ‘bresennol’ ac
felly’n croesi’r trothwy ar
gyfer cworwm. Diolchodd i
Jên Dafis am ei chymorth
technegol gyda Zoom.

Adroddiad y Cadeirydd
Ychydig a
feddyliai
Eluned y
byddai ei
thymor mor
wahanol i'r
norm. Bu’n
gyfnod
heriol a
arweiniodd
at dreigl o
emosiynau – siom, dryswch ac
ansicrwydd. Ond hefyd roedd
yna adegau cadarnhaol – y
cyfeillgarwch a’r gefnogaeth, y
cyfleoedd i chwerthin, yn
enwedig yn ystod nosweithiau'r
cwis, a derbyn cysur wrth weld
lluniau o’r ‘rhandir’ ar Facebook.

Gwerthfawrogai y rhai oedd wedi
cyfrannu at gynnal yr achos trwy
barhau â gwaith yr eglwys. Yn ei
erthygl yn rhifyn Ionawr 2020 o
Tafod y Tab, cyfeiriodd Eirian
Rees at gryfder yr eglwys – sef
bod crefydd yn rhan o fywydau’r
aelodau, nid yn atodiad.
Rhagwelai mai'r her nesaf fyddai
dod o hyd i ffyrdd o fuddsoddi
cariad a gras yr Iesu ym mywyd
yr ardal a thu hwnt. Ychydig
feddyliwyd y byddem yn wynebu’r
her yma’n fuan gyda’r angen i
estyn allan, i fod yn gynhwysol ac
i blannu ein presenoldeb yn
ddyfnach yn yr ardal yn enw Iesu
Grist mewn ffyrdd ymarferol. Bu’r
ymateb yn rhagorol a diolchodd i
bawb am eu holl gyfraniadau.
Diolchodd i aelodau’r Bwrdd am
eu cefnogaeth a’u gwaith, i
Gwilym am ei arweiniad a’i
drylwyredd fel ysgrifennydd, a
hefyd i Arwyn am ei waith
graenus fel trysorydd dan
amgylchiadau anodd iawn. Er bod
drysau’r capel ar gau ers naw
mis, mae aelodau’r Bwrdd a’r
gweithgorau wedi parhau â’u
gwaith gan adolygu polisïau,
sicrhau bod y safle a’r
adeiladau’n cael eu gwarchod a’u
cynnal, parhau gyda’r gefnogaeth

i’n helusennau, a sicrhau bod ein
hanghenion ysbrydol yn cael eu
diwallu trwy wasanaethau
rhithiol. Diolchodd yn arbennig
i’n pobl ifanc am eu cyfraniadau
i’r gwasanaethau hynny.

Adroddiad y Trysorydd
Nododd
Arwyn
Jones, y
Trysorydd,
fod
£84,984
mewn llaw
yn y banc
ar diwedd
2019.
Cafwyd
gor-wariant
o £10,433 yn ystod y flwyddyn
oherwydd costau anarferol
megis peintio’r Ganolfan,
datblygu’r fynwent a’r maes
parcio, gosod boilar newydd yn y
Ganolfan, a thrwsio’r grisiau
allanol. Pwysleisiodd fod costau
arferol cynnal y capel a’r
ganolfan hefyd yn codi’n
flynyddol, ac apeliodd ar yr
aelodau i ystyried hyn wrth
benderfynu ar eu cyfraniad i’r
achos. Wedi i Arwyn ateb nifer o
gwestiynau, diolchodd y
Cadeirydd iddo am ei adroddiad.
Fe’i cadarnhawyd yn ffurfiol gyda
Geraint Wyn Davies yn cynnig
ac Emlyn Davies yn eilio.
- parhad ar dudalen 11

Ffrwyth eu llafur
Ar waethaf trafferthion y
flwyddyn 2020 bu criw
bore Iau wrthi’n
wythnosol yn parhau
gyda’r gwaith o dacluso’r
rhandir, datblygu’r ardd
natur ac estyn croeso i
amrywiaeth o fywyd wyllt.
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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Cyfarwyddwyr Newydd
Cyn i’r Cadeirydd enwi’r pedwar a
enwebwyd i fod yn
Gyfarwyddwyr, roedd am
grybwyll y rhai roedd eu tymor yn
dod i ben ar ddiwedd y cyfarfod,
sef Siân Llewelyn Barnes, Arwyn
Lloyd Jones, Rhiannon Llewelyn
a’r Cadeirydd ei hun. Cyfeiriodd
at y tri arall gan ddiolch iddynt am
eu cyfraniad arbennig i waith a
thrafodaethau’r Bwrdd yn ystod
eu tymor ar y Bwrdd; hefyd,
diolchodd i bawb oedd wedi
gweithio mor galed i gynnal yr
achos a pharodrwydd cynifer i
ysgwyddo’r gwaith. Yna
cyhoeddodd enwau’r rhai a
enwebwyd, sef Hefin Gruffydd,
Bethan Guilfoyle, Helen
Middleton ac Iwan Rowlands.
Wedi i’r Cwrdd gadarnhau’r
pedwar yn ffurfiol, diolchodd y
Cadeirydd iddynt am eu
parodrwydd i wasanaethu.

Gwaith Elusennol
Adroddwyd i’r Bwrdd dderbyn
argymhelliad y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol mai’r
elusennau canlynol ddylai rannu
arian y Gronfa Elusennau, sef
Cwtch, Ysgol Tŷ Coch, Gofalwyr
Ifanc RhCT a Cymorth i Ferched
Cymru.
Gwahoddwyd John Llewelyn
Thomas i
ddweud gair
ar ran y
Gweithgor.
Adroddodd
am yr hyn a
gyflawnwyd
dros y
flwyddyn, er
gwaethaf yr heriau.

Capel y Tabernacl
Cyf.
Cyfarwyddwyr /
Ymddiriedolwyr
2021
Edwyn Evans
(Cadeirydd)
Geraint Wyn Davies
Hefin Gruffydd

Bethan Guilfoyle
Bethan Herbert
Eleri Jones
Helen Middleton
Iwan Rowlands
Gwenfil Thomas
Michael West
Nia Williams
Ysgrifennydd:

Gwilym Huws
Trysorydd:
Arwyn Jones
Cafwyd ymateb gwych i’r apêl
ariannol a’r casgliad dillad i helpu’r
rhai a ddioddefodd yn sgil y llifogydd
ar ddechrau’r flwyddyn. Yn fuan
wedyn, cafodd Covid-19 effaith fawr
ar y gymuned gan arwain at gynnydd
sylweddol yn y galw am fanciau
bwyd. Agorwyd cronfa arbennig er
budd Banc Bwyd Taf Elái; eisoes,
codwyd dros £3,000, a bydd yr apêl
yn parhau am amser eto. Ym mis
Mai, drwy apelio at aelodau a
chyfeillion yr eglwys, codwyd £1,500
at Wythnos Cymorth Cristnogol.
Hefyd, casglwyd oddeutu £2,000 er
budd elusennau lleol.
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Yn fuan wedi lansio’r apêl
flynyddol am dalebau Nadolig
i bobl ifanc oedd yn gadael
gofal, cysylltwyd â’r elusen
Pobl sy’n gweithredu ar ran y
rhai digartref gan eu bod
hwy’n derbyn dillad a dillad
gwely. Hefyd, deallwyd fod
galw mawr gan Cymorth i
Ferched am nwyddau
hylendid a danteithion
Nadoligaidd – ac yn fuan
iawn roedd llond blaen y
capel o roddion wedi’u
cyflwyno gan aelodau’r
Tabernacl a phentrefwyr Efail
Isaf. Wrth gloi, diolchodd
John am haelioni’r aelodau,
cymorth amhrisiadwy Ann
Dwynwen, a chydweithrediad
aelodau’r Gweithgor.
Diolchwyd i John gan Ann
Dwynwen, a esboniodd mai
ef yw’r glud sy’n cadw gwaith
y Gweithgor gyda’i gilydd.
Wedi i’r Cadeirydd ategu
teyrnged Ann, cadarnhawyd
mai’r pedair elusen uchod
fydd yn derbyn casgliad yr
amlenni brown yn 2021.

Diolchiadau
Cyn cloi’r cyfarfod, dywedodd
Emlyn Davies fod Eluned
wedi diolch i bawb arall, ond
ar ran aelodau’r eglwys roedd
am dalu diolch iddi hithau am
ei harweiniad yn ystod y ddwy
flynedd diwethaf. Diolchodd
iddi am lywio’r cwrdd
blynyddol mewn ffordd mor
ddiffwdan a deheuig, a hefyd
am ei gwaith urddasol drwy
gydol y cyfnod. Diolchodd
hefyd i Gwilym am ei waith fel
Ysgrifennydd.
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Y Tymhorau trwy lygaid
Paparazzo’r Tabernacl

Ffydd, Gobaith, Cariad
Ers dechrau’r clo mawr ym mis Mawrth mae John Llew wedi llwyddo i godi ysbryd
pawb sy’n ymweld â thudalen Facebook y Tabernacl trwy gyfrwng ei ffotograffau
trawiadol o ogoniant y cread yn ardal Efail Isaf. Mae’r negeseuon lu o
werthfawrogiad gan aelodau a chyfeilion yn arwydd bod y lluniau wedi bod yn
llesol iawn. Dyma ddetholiad fesul tymor o’r lluniau hyn gan gloi gydag arwyddion
cynnar iawn o’r gwanwyn. Diolch John.
12

