
DOLEN Y TAB 132 
2 – 3 Rhagfyr 2022 

Oedfa Sul 4 Rhagfyr 
 Oedfa Gymun yng ngofal y Parchedig Eirian Rees 

gyda Rhiannon Humphreys yn cyfeilio. 
 _____________________________________ 

YR OEDFAON NESAF 

Rhagfyr 

 

11  Y Parchedig Aled Edwards                          
  [DS I’w chynnal yn Neuadd y Pentref] 

 

18  Oedfa Nadolig plant yr Ysgol Sul a’r  
 Twmiaid 

 

24  Carolau Nadolig am 5.30 

       ___________________________ 

Hefyd ddydd Sul 4 Rhagfyr 

12.00 Radio Cymru 

Oedfa dan arweiniad Margaret Jones, Port Talbot  
 

12.30 Radio Cymru – Bwrw Golwg 

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

19.00 S4C Dechrau Canu Dechrau Canmol – Adfent 2  
Mae pawb yn haeddu Nadolig hapus. Ond mae'r argyfwng 
costau byw yn brathu a miloedd o deuluoedd yn brwydro i 
gadw dau ben llinyn ynghyd.   

E–fwletin Cristnogaeth 21 

www.cristnogaeth21.cymru 

 
Carolau Nadolig / Carols for Christmas 

  

5.30 yh/pm 

Noswyl Nadolig / Christmas Eve 

Capel y Tabernacl, Efail Isaf 
 

 

*Bydd ymarferion Parti Elwyn  
yn syth wedi’r oedfaon ar y 4, 11 a’r 18 o Ragfyr*   

Merched y Wawr, Rhanbarth y De-Ddwyrain 

Gwasanaeth Nadolig 
 

Am 3 o’r gloch Pnawn Sul 4 Rhagfyr 
Capel Salem, Treganna 

Croeso i Bawb 

STONDIN NWYDDAU MASNACH DEG 

Dewch draw i’r Ganolfan ar ddiwedd 
yr oedfa bore Sul yma, 4 Rhagfyr,   
i ymweld â’r stondin Masnach Deg 
sy’n gwerthu amrywiaeth o       

         nwyddau Nadoligaidd. 

Cydymdeimlad 

Gyda thristwch y cyhoeddwn farwolaeth Mrs Margaret    

Jones, Beddau, yn 96 mlwydd oed. Estynnwn ein            

cydymdeimlad dwysaf gydag Emlyn P. a Siân Jones a’r   

teulu yn eu hiraeth o golli mam a nain annwyl. 

http://www.cristnogaeth21.cymru/


Cylchlythyr wythnosol Capel y Tabernacl Cyf. yw Dolen y Tab i led-
aenu 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 

DIWEDD BLWYDDYN 
Ar drothwy blwyddyn newydd, mae gan Arwyn, ein Trysorydd, 

neges bwysig i’w chyflwyno. 

Cyfraniadau 

Yn y Cwrdd Blynyddol Sul diwethaf cyfeiriais at y cynnydd      
sylweddol yng nghostau tanwydd y byddwn yn eu hwynebu dros 
y blynyddoedd nesaf, ynghyd a  chyfraniad yr eglwys tuag at y 
costau sydd ynghlwm a  chynnal y rhaglen Arloesi a Buddsoddi. 
Felly, apeliais ar yr aelodau i gadw hyn mewn golwg wrth bennu 
lefel eu cyfraniadau eleni a’r blynyddoedd i ddod. 

Casgliadau 2022 

I’r rhai hynny ohonoch sy’n arfer cyfrannu’n rheolaidd i gronfa’r 
Tabernacl (amlenni gwyn), a/neu’r gronfa elusennau (amlenni 
brown) drwy’r platiau casglu, hoffwn eich atgoffa y byddwn yn 
cau’r llyfrau ar ddydd olaf y flwyddyn. Fe fydd modd i chi        
gyflwyno’ch cyfraniadau yn ystod oedfaon mis Rhagfyr, neu    
anfon siec i Capel y Tabernacl Cyf. at:  

 Arwyn Lloyd Jones, Tŷ Newydd, 39 Parc Bryn Derwen, 
Llanharan, Pontyclun CF72 9TU. 

Os byddwch yn postio ataf, rhowch y siec mewn amlen wen neu 
frown gan nodi eich rhif aelodaeth. Fel arall, gallwch wneud  
trosglwyddiad banc i gyfrif y capel gan nodi Casgliad Amlenni 
Gwyn neu Casgliad Amlenni Brown, ynghyd a ’ch rhif aelodaeth 
yn y blwch cyfeirnod: 

Enw’r cyfrif:   Capel y Tabernacl Cyf. 
Cod didoli:   30–96–72 
Rhif y cyfrif:    03607499 

Diolch yn fawr 

Cyfarwyddwyr Newydd 
 

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Sul diwethaf 

roedd tymor pump o aelodau’r Bwrdd, sef Edwyn  

Evans, Eleri Jones, Geraint Wyn Davies, Gwenfil 

Thomas a Nia Williams, yn dirwyn i ben. Wedi diolch 

iddynt am eu ffyddlondeb i’r cyfarfodydd a’u          

cyfraniad gwerthfawr i’r Bwrdd a’r eglwys,               

cyhoeddwyd bod pump aelod newydd wedi eu    

henwebu i’w holynu, sef  Elwyn Hughes, Aled      

Humphreys, Sia n Jones, Non Morris a Bethan   

Reynolds. Cadarnhawyd y pump yn ffurfiol gan y 

Cyfarfod  i wasanaethu ar y Bwrdd am dymor o dair 

blynedd. Wrth eu llongyfarch diolchodd Cadeirydd y 

Bwrdd, Edwyn Evans, iddynt am eu parodrwydd i                

wasanaethu’r eglwys a dymunodd yn dda i’r pump. 

Merched y Tab 

Am 2 o’r gloch bnawn Mawrth 6 Rhagfyr byddwn 

yn canu carolau yng nghartref gofal Heol Don,   

Eglwys Newydd, Caerdydd ble mae Shelagh     

Griffiths, un o aelodau’r capel, bellach yn byw. 

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

