DOLEN Y TAB 129
11 - 12 Tachwedd 2022
Oedfa Sul 13 Tachwedd am 11
Y Parchedig Aled Edwards gyda Huw Roberts
yn llywyddu a Bethan Roberts wrth yr organ

_____________________________________
YR OEDFAON NESAF
Tachwedd

COFIWCH
Dyddiad Cau Enwebu
Aelodau Newydd i’r Bwrdd

Dydd Llun14 Tachwedd 2022
Casglwch ffurflen enwebu yng nghyntedd y Tabernacl
neu e-bostio gehpengwern@yahoo.co.uk

20

Sul Diogelu dan arweiniad Emlyn Davies

27

Rhiannon Humphreys a’r Teulu i’w dilyn gan
y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Rhagfyr
4

Geraint Rees

11

Y Parchedig Aled Edwards

18

Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul a’r
Twmiaid
___________________________
Hefyd ddydd Sul 13 Tachwedd

12.00 Radio Cymru
Oedfa dan ofal Ieuan Elfryn Jones, Caergybi.
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 Sul y Cofio byddwn yn cofio’r rhai a gollodd eu
bywydau yn Rhyfel y Malvinas. Eilir Owen Griffiths fydd
yn arwain y canu mawl a chawn berfformiad gan Catrin
Finch a Rhys Taylor o waith tangnefeddus gan Handel.
E–fwletin Cristnogaeth 21
www.cristnogaeth21.cymru

Croeso Gartref
Braf yw medru croesawu John Edmunds, Penywaun,
gartref wedi iddo dreulio yn agos i flwyddyn yn
Ysbyty Cwm Rhondda. Pob dymuniad da am
adferiad llwyr.
Brysiwch Wella
Estynnwn ein dymuniadau gorau am wellhad llwyr
hefyd i Dilwen Davies, Llantrisant, wedi iddi dderbyn
llawdriniaeth yn ddiweddar ar ei chlun yn dilyn
codwm gas. Hefyd Geraint Rees, Heol Iscoed, sy’n
treulio ychydig ddyddiau yn yr ysbyty.

CASGLIAD YR
AMLENNI BROWN
Bydd casgliad yr amlenni brown 2022 yn cau
ddiwedd Rhagfyr, sy’n gadael llai na dau fis i ni
gyfrannu at elusennau Cwtch,Gofalwyr Ifanc
Cymru, Cymorth i Ferched Cymru, Carmel
Blaenllechau, a 2Wish.
Mae pedair o’r rhain yn hollol gyfarwydd i ni, a
2Wish, a ychwanegwyd eleni, wedi ei sefydlu gan
Rhian Mannings o Feisgyn i ddarparu cefnogaeth
ddi-oed i deuluoedd sy’n galaru ar ôl marwolaeth
disymwth plentyn, wedi iddi hi a’i phlant ddioddef
profedigaeth erchyll o golli mab bach blwydd oed,
a’i gŵr, o fewn dyddiau i’w gilydd yn 2012.
Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth hael a
diflino.
ann.pentyrch@btinternet.com
johnllewt@hotmail.com

Briwsion o’r Bwrdd
Diwedd Tymor: Roedd cyfarfod y Bwrdd nos Fawrth yn
ddiwedd tymor i bump o aelodau’r Bwrdd, sef Edwyn
Evans, Eleri Jones, Geraint Wyn, Gwenfil Thomas a Nia
Williams. Diolchodd Edwyn, Cadeirydd y Bwrdd, i’r
pedwar arall am eu cyfraniadau adeiladol i waith yr
eglwys yn ystod eu tymor, a chyn ffarwelio o’r gadair
derbyniodd Edwyn yntau gymeradwyaeth wresog am ei
arweiniad doeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
Tra byddant yn gadael bwlch ar eu hôl, daw cyfle dros y
dyddiau nesaf i enwebu aelodau newydd am dymor o dair
blynedd yn eu lle. Os ydych yn awyddus i enwebu rhywun
o’n plith, neu’n un sy’n barod i wirfoddoli, ceir manylion
sut mae mynd o’i chwmpas ar y dudalen flaen, ond
cofiwch fod y dyddiad cau sef dydd Llun 14 Tachwedd yn
prysur agosáu.
Gwasanaeth Bugeiliol / Gofal: Y prif fater dan sylw’r
cyfarfod oedd yr angen i ail-ddiffinio natur a swyddogaeth
y gwasanaeth bugeiliol/gofal. Arweiniwyd y drafodaeth
gan Geraint Wyn oedd wedi cyflwyno nodiadau
gwerthfawr ymlaen llaw fel man cychwyn. Wedi derbyn
nifer o sylwadau adeiladol gan aelodau’r Bwrdd, cytunwyd
i ffurfio Gweithgor i adrodd yn ôl erbyn y Pasg. Dewiswyd
Hefin Gruffydd, Bethan Guilfoyle, Helen Middleton ac
Iwan Rowlands i fod yn aelodau o’r Gweithgor, ond mae
gwahoddiad agored i rai eraill ymuno a nhw.
Casgliadau’r Amlenni Brown: Cyflwynodd y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol eu hargymhelliad i rannu
casgliadau’r amlenni brown yn 2023 rhwng yr elusennau
lleol canlynol: Cymorth i Ferched Cymru; Gofalwyr Ifanc
RhCT; Cwtch; Carmel, Blaenllechau; a banciau bwyd Taf
Elái a Salem, Ton-teg. Cytunodd y Bwrdd a’u
hargymhellion, ond mater i’r Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol fydd ffurfioli’r dewisiadau.
Cyfarfod Nesaf: Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd nos
Fawrth 10 Ionawr 2023.

Merched y Tab
Dydd Gwener 18fed Tachwedd
Coleg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
1.15 pm Cyngerdd Prynhawn
Ymgynnull am 12.00 i cael paned

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 newyddion erbyn nos Iau at: 07710
237327 / 01443 225205 / gehpengwern@yahoo.co.uk

