DOLEN Y TAB 109
3 – 4 Mehefin 2022

Oedfa Gymun Sul 5 Mehefin am 11
Yng ngofal Helen Prosser a Dafydd Iwan
_____________________________________

YR OEDFAON NESAF
Mehefin
12

Aled Edwards a Nia Williams

19

Glenys Roberts ac Edwyn Evans

26

Ann ac Emlyn Davies

__________________________
Hefyd ddydd Sul 5 Mehefin
12.00 Oedfa Radio Cymru

Cristnogaeth 21

Oedfa dan ofal Ifor ap Gwilym, Abergele.

Encil y Pentecost

12:30 Radio Cymru – Bwrw Golwg

Dydd Sadwrn, Mehefin 18
Eglwys y Santes Fair, Porthaethwy

John Roberts a’i westeion yn trafod materion moesol a
chrefyddol.

19.30 Dechrau Canu Dechrau Canmol –
Gwirfoddolwyr
Nia fydd yn clywed hanes un o drychinebau mwyaf
arswydus yr RNLI yng Nghymru. Ac mi gawn gipolwg
ar waith ysgubol gwirfoddolwyr Bad Achub Porth
Tywyn.

E–fwletin Cristnogaeth 21
Bob bore Sul www.cristnogaeth21.cymru

Sut i logi’r
Capel neu’r Ganolfan?
E-bostiwch

gehpengwern@yahoo.co.uk

Neges Testun
07710 237327

Ffonio

01433 225205

Y gwynt sy’n chwythu lle y mynno (Ioan 3.8)

yng nghwmni
Y Gwir Barchedig Andy John, Archesgob Cymru
Y Parch Sara Roberts, Y Parch Aled Lewis Evans
Manon Llwyd a Cefyn Burgess
Cost £25 yn cynnwys bwffe
Cofrestru cyn Mehefin 4 (nifer cyfyngedig)
Catrin Evans: catrin.evans@phonecoop.coop
Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Cofiwch fod modd anfon cofnodion y Bwrdd at unrhyw aelod
o’r Tabernacl sydd am derbyn copi wedi iddynt gael eu
cadarnhau gan y Bwrdd trwy e-bostio:
gehpengwern@yahoo.co.uk
neu ffonio 01443 237327

Pigion o’r Wasg
Lle i enaid gael llonydd
Yn rhifyn 65 o’r wythnosolyn Cennad, tynnir sylw at
ddatblygiad amgen a sefydlwyd yn ddiweddar yn
nhref Caernarfon (gweler www.cennad.cymru).
Ysgogwyd y fenter yn dilyn sgwrs rhwng Llinos Morris
a ffrind iddi oedd wedi crybwyll nad oedd wedi ‘profi
llonyddwch meddwl ers tro’. Cofiai am y fendith a
brofodd yn nhawelwch eglwys neu gapel pan
ymwelai â nhw pan ar wyliau, ac awgrymodd y
byddai’n syniad da petai modd gwneud rhywbeth
tebyg yng Nghaernarfon. Roedd Llinos yn ymwybodol
mai un o sgil-effeithiau’r cyfnodau clo dros y ddwy
flynedd ddiwethaf yw bod llawer mwy o bobl yn
dioddef iselder ac unigrwydd a bod diffyg arian i
baratoi gwasanaethau cefnogol.
Wedi adrodd am y sgwrs a gafodd gyda’i ffrind wrth y
Parchedig Anna Jane Evans, ac o ystyried nifer y
capeli oedd yn y dref oedd ar gau yn ystod y dydd
gydol yr wythnos waith, fe gytunwyd i agor drysau
Capel y Maes rhwng 12 a 3 o’r gloch bob dydd
Mawrth ond i beidio â threfnu digwyddiad neu
weithgarwch penodol. Gyda chefnogaeth Cyngor
Eglwysi Caernarfon, a chymorth gwirfoddolwyr o bob
capel yn cynorthwyo, mae prosiect Hafan bellach ar
ei draed. Mae’n cynnig ‘gofod diogel a thawel i
unrhyw un ddod i mewn... Gofod i oleuo cannwyll i
gofio am golli un annwyl. Cyfle i gael munud fach o
dawelwch neu sgwrs a phaned i godi calon.’ I
unrhyw un nad yw’n gyfarwydd â thref Caernarfon,
mae Capel y Maes wedi ei leoli mewn man cyfleus
iawn i ddiwallu’r angen am noddfa.
O gofio’r adroddiadau niferus a gafwyd yn ddiweddar
am gau achosion a gwerthu’r adeiladau, mae’n
galondid deall bod mwy a mwy o eglwysi yn gweld
bod cyfle i rannu’r adnoddau sy’n eiddo iddynt i
gynnig gwasanaeth amgen i’r rhai sy’n dymuno
cefnogaeth fwy ymarferol, gan gynnwys llonyddwch.

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

