
    DOLEN Y TAB 83 
                 26–27 Tachwedd  2021 

_____________________________________ 

 11 fore Sul 28 Tachwedd 
 

Oedfa gyda’r Parchedig Gethin Rhys ac           
Edwyn Evans, yn cael ei dilyn gan y  

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
 

Cofiwch gofrestru erbyn 6 o’r gloch  
nos Wener, os am fynychu’r cwrdd! 

OEDFAON MIS RHAGFYR 

5 Yng ngofal y Parchg. Eirian Rees, Huw Roberts 
a Sylvia Davies. 

12 Gwasanaeth Nadolig plant yr Ysgol Sul gyda 
pharti iddynt i ddilyn. 

19 Oedfa gyda’r Twmiaid ac aelodau o’r 
gynulleidfa – cerddi, ambell gân ac atgofion 
Nadoligaidd. 

Ni chynhelir oedfa fore Sul 26 Rhagfyr. 
___________________________________________ 

Hefyd ddydd Sul 28 Tachwedd 
 
12:00 Oedfa Radio Cymru – Sul Cyntaf yr Adfent 
Mae Suliau’r Adfent yn gyfle i ymweld â rhai o’r 
gwledydd Celtaidd, gan ddechrau gydag oedfa dan 
arweiniad Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi. 
 

12:30 Radio Cymru – Bwrw Golwg 
John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a 
chrefyddol.  
 

19.30 S4C  Dechrau Canu Dechrau Canmol 
Ar ddechrau cyfnod yr Adfent, bydd Lisa’n cwrdd â’r 
Parchedig Stuart Elliott yn Eglwys y Santes Fair, 
Betws-y-coed, i ddysgu mwy am bwysigrwydd y 
gannwyll yn ystod y cyfnod arbennig hwn.  
 

E-fwletin Cristnogaeth21 
Bob bore Sul www.cristnogaeth21.cymru 

Gwaed Newydd 
Mae Emlyn Davies wedi datgan ei fwriad i ‘ymddeol’ o’i 

gyfrifoldeb fel Golygydd gwefan y Tabernacl. Ef sydd 

wedi bod yn ei golygu o’i dechreuad, dros 11 mlynedd yn 

ôl, ac mae bellach yn teimlo bod yr amser wedi dod i 

drosglwyddo’r awenau i do iau’r Tabernacl. Does dim 

amheuaeth i’r wefan fod yn ffynhonnell wybodaeth 

amhrisiadwy dros y blynyddoedd, wrth gwmpasu’r cyfan 

a wyddom am hanes cynnar yr achos i’r cyhoeddiadau 

am weithgareddau diweddaraf yr eglwys. Does ryfedd 

felly bod dros 900 o ymweliadau i’r wefan yn fisol. Mae 

Emlyn wedi rhoi gwybod ei fod yn barod iawn i hyfforddi’r 

person fydd yn ei olynu. O’i brofiad helaeth o wneud y 

gwaith, mae’n amcangyfrif bod angen treulio rhwng awr a 

dwy awr yr wythnos yn diweddaru’r safle. Cysylltwch 

gydag Emlyn (emlyn.pentyrch@btinternet.com) os am 

ddysgu rhagor am natur y gwaith.  

 

Capel y Tabernacl Cyf. 
 

CYFARFOD CYFFREDINOL  
BLYNYDDOL 

 
I ddilyn yr oedfa y bore Sul yma 

28 Tachwedd 2021 

http://www.cristnogaeth21.cymru/
mailto:emlyn.pentyrch@btinternet.com


    _______________________ 
CYFUNDEB DWYRAIN 

MORGANNWG 
______________________ 

Cwrdd Chwarter Rhithiol 
 7 o’r gloch Nos Fercher, 8 Rhagfyr 2021 

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
_____________________________ 

I’w ddilyn gyda chyflwyniad gan 
Y Parchedig Dylan Rhys Parry,  

Pen-y-bont ar Ogwr a Phorth-cawl 
 

Cynlluniau’r Cristion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I dderbyn manylion dolen Zoom i ymuno yn y cwrdd, 
anfonwch e-bost at: gehpengwern@yahoo.co.uk 

_______________________________________ 

 

Cylchlythyr wythnosol Capel y Tabernacl Cyf. yw Dolen y 
Tab  i ledaenu newyddion    trwy gyfrwng e-bost, Facebook a 
gwefan y capel www.tabernacl.org.  
 
Gofynnir i chi anfon unrhyw newyddion erbyn nos Iau at: 
07710 237327 / 01443 225205 / gehpengwern@yahoo.co.uk 

Pigion o’r Wasg 
 

Prosiect Tŷ Croeso 
 
Bydd y stori a welir ar dudalen flaen rhifyn cyfredol 
Y Tyst (https://annibynwyr.org/tyst/ o ddiddordeb 
mawr i ni yma yn Efail Isaf. Ynddi ceir adroddiad o 
hanes y datblygiadau diweddar yn eglwys 
Bethlehem Newydd, Pwll-trap, Sanclêr. Fel yn y 
Tabernacl,  fe welwyd yr angen i ymestyn allan i’r 
gymuned gyfan a’i gwahodd i gymdeithas yr 
eglwys, a phenderfynwyd hefyd ehangu’r gwaith 
dyngarol oedd eisoes yn rhan o weithgareddau’r 
achos trwy gynnig cymorth i’r anghenus. Mae 
Bethlehem Newydd hithau wedi llwyddo i ddenu 
nawdd ariannol o gronfa Rhaglen Arloesi a 
Buddsoddi Undeb yr Annibynwyr i’w galluogi i 
gyflogi swyddog i hyrwyddo’r gwaith cymunedol.  
 
Cam cyntaf eu prosiect fydd ‘trawsnewid tu mewn 
yr adeilad trwy osod technoleg gyfoes i gefnogi’r 
oedfaon fel bod modd ffrydio’r oedfaon i gartrefi 
pobl na fedrent fynychu’r capel.’  Yn ddiddorol iawn, 
dyma oedd y prif fater dan sylw yng nghyfarfod 
cyntaf Gweithgor Offer Technegol y Tabernacl 
ddechrau’r wythnos hon, yn sgil penderfyniad y 
Bwrdd i anelu at fod yn eglwys hybrid. 
 
Rhan arall o’r cynlluniau ym Mhwll-trap yw gosod 
cadeiriau esmwyth ar lawr gwaelod yr adeilad a 
chodi cegin er mwyn gwahodd y gymuned ‘i mewn 
i awyrgylch croesawgar a chysurus lle bydd modd 
cael paned a chlonc.’  Mae’r adroddiad hefyd yn 
disgrifio llwyddiant eu hymgyrch i gefnogi Lloches 
Menywod Caerfyrddin o ganlyniad i’r Apêl  
Diolchgarwch. 
 
Wrth gloi mae Annalyn Davies, y Swyddog 
Cymunedol, yn datgan:  Credwn fod cyfle gwych 
yma i gryfhau’r weinidogaeth yn lleol gan wneud 
cyfraniad pwysig i’r gymuned hefyd. ‘Peidiwch â 
blino ar wneud daioni, oherwydd cawn fedi’r 
cynhaeaf yn ei amser, dim ond i ni beidio â llaesu 
dwylo.’ (Galatiaid 6:9).  

 
Estynnwn ein llongyfarchiadau a’n dymuniadau 
gorau i aelodau Bethlehem Newydd ar eu 
gweledigaeth wrth sefydlu prosiect Tŷ Croeso, ac 
am ddangos y cyfraniad gwerthfawr y gall ein 
heglwysi ei wneud o fewn eu cymuned lleol. 
 

 

mailto:gehpengwern@yahoo.co.uk
http://www.tabernacl.org/
https://annibynwyr.org/tyst/

