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Rhoddion 
A diolch i Dduw am ei fod e wedi rhoi 

rhodd i ni sydd y tu hwnt i eiriau! 
2 Corinthiaid 9:15 (Beibl.net) 

 
Do, cawsom rodd arbennig iawn yn 

Iesu Grist, rhodd i ni sydd y tu hwnt i 
eiriau a dyna sy’n gyffredin yn y rhifyn 
yma.  Sawl un wedi derbyn rhodd 
arbennig gan chi y Chwiorydd. Rhodd 
ariannol, rhodd ysbrydol, rhodd o 
flanced a hyd yn oed rhodd o gacen neu 
scon.  Mae’r cyfan yn cael ei 
werthfawrogi.   

 
Mae dosraniad Casgliad y Sasiwn yn 

cael ei egluro ar dudalen 6. Yma mae’n 
dangos pwy yng Nghymru ac yn 
Rhyngwladol derbyniodd rhodd o grant 
eleni.  Ar dudalen 10 cewch ddarllen 
pytiau o’r llythyrau diolch daeth i law, 
ond mae geiriau Sara a Nancy o’r 
elusen Cornerstone Uganda yn dweud 
y cyfan  “There are not enough words 
to express our thanks!”  

 
Rhodd gwahanol iawn derbyniodd 

Carys Humphreys.  Erbyn hyn mae 
Carys yn ddinesydd o Daiwan gan iddi 

dderbyn cerdyn cenedligrwydd deuol 
(Dual Nationality card) rydym yn 
ymfalchio i Carys dderbyn yr 
anrhydedd yma.   

 
Rwyf yn gyson yn derbyn eich 

rhoddion o waith llaw.  Mae sawl un 
ohonoch wedi bod yn brysur yn gwau 
blancedi, sgarffiau, capiau a slipars. 
Braint ydi anfon yr eitemau lliwgar 
ymlaen trwy teams4u fel bod plant a 
pobl Uganda, Sierra Leone, Romania ac 
eraill yn elwa o’ch rhoddion hael. 
Darllenwch hanes clwb gwau Gofalaeth 
Bro Llanuwchllyn ar dudalen 7.     

 
Erbyn hyn mae thema 2020-21 wedi 

cael ei gadarnhau, sef yr adnod ‘Myfi 
yw’r Bugail Da’ Ioan 10:11 (tud. 14) 
Trwy’r thema newydd yma derbyniwn 
rhodd arall, gan i Iesu ddod er mwyn i 
ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei holl 
gyflawnder (ad. 10) 

 
Ar ran Is-bwyllgor y Chwiorydd, 

DIOLCH am eich RHODDION hael, 
gofynnwn yn garedig i chi barhau i 
gefnogi’r gwaith. 

 
Eirian 

Gair o’r  
        Swyddfa



 
Cynhaliwyd Encil Chwiorydd y De 2019 yng Ngholeg Trefeca ddiwedd 

Medi.  Croesawyd yr aelodau i Drefeca gan y Llywydd, Y Parch Lona 
Roberts ac arweiniodd mewn defosiwn ar y thema ‘Pan fo seiliau’r byd 
yn crynu’, gan dynnu sylw at yr holl fygythiadau enbyd sy’n wynebu ein 
byd heddiw. 

 
Dwy chwaer oedd yn arwain yr Encil eleni, sef Mrs. Siriol Burford a’r 

Dr. Catrin Haf Williams. Testun Catrin oedd ‘Plant yn yr Hen Fyd’ a’r 
agweddau oedd yn bodoli tuag at blant.  Cafwyd darlun clir a disgrifiadol 
o’r agweddau Iddewig yn creu sicrwydd at y dyfodol, yr ‘hil sanctaidd’ a 
sicrhau addysg trwy fwrw prentisiaeth a dilyn crefft y tad.  Yna yr 
agweddau cenhedlig, trwy’r athronwyr Groegaidd, gyda rhaniad o ddau 
cyfnod ym mywyd plentyn; dysgu trwy chwarae yng nghyfnod 1-7 a 
chwricwlwm addysg llawn yn y cyfnod 7-14.  Soniwyd hefyd am yr 
agwedd isel tuag at ferched yn y cyfnod hwn.  Tynnwyd sylw at 
agweddau tuag at blant mewn Cristnogaeth gynnar; dim sôn am Iesu yn 
blentyn, ond yr Iesu yn sôn am y ‘rhai blaenaf yn olaf a’r rhai olaf yn 
flaenaf’ oedd yn cynnwys gweddwon a phlant – y rhai mwyaf distadl; 
Iesu yn derbyn plant fel y maent, nid eu potensial fel oedolion. 

 
Plant yn yr oes fodern oedd cyflwyniad Siriol.  Yn dilyn ei gyrfa fel 

athrawes aeth i weithio ar brosiect gyda Heddlu De Cymru gyda’r 
pwyslais ar blant ac ieuenctid bregus.  Mae’r heddlu yn gweithio yn fwy 
effeithiol gyda phlant sy’n barod i adrodd eu stori.  Bellach mae Siriol yn 
gweithio gyda Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn astudiaeth 
o brofiadau niweidiol mewn plentyndod yng Nghymru; prosiect 
ymyrraeth ac osgoi cynnar er mwyn torri cylch troseddu o fewn 
teuluoedd.  Nôd y prosiect yw deall y tyndra sy’n amharu ar y ffordd 
mae’r ymenydd yn gweithio.  Mae niferoedd helaeth o blant bregus yn 
ein cymdeithas, rhai mewn gofal neu yn ddi-gartref.  Rhaid adnabod 
anghenion pob plentyn a rhoi yr un hawl iddynt i gael yr addysg orau ac 
i fod yn gyfartal.  Rhoddwyd pwyslais ar effaith straen ym mywyd 

ENCIL CHWIORYDD 
Y DE
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plentyn sydd heb gefnogaeth oedolion ac effaith hyn ar ddatblygiad ac 
iechyd y plentyn.   Mae’n bwysig bod ystafell ar gael ymhob ysgol ar 
gyfer plant i ymlacio a chael cyfle i siarad er mwyn ennill ymddiriedaeth 
yr athrawon.  Enghreifftiau o brofiadau newidiol plentyndod yw iechyd 
meddwl, cyffuriau/alcohol a chamdriniaeth.  Mae amgylchiadau 
amrywiol o fewn teuluoedd yn effeithio’n drwm ar blentyn a’r nôd yw 
ceisio ymyrryd cyn iddynt gael eu heffeithio fel oedolion. Mae 
disgwyliadau plant wedi newid; diniweidrwydd plentyn wedi ei golli. 

 
Yn ystod y prynhawn cafwyd grwpiau trafod ar bynciau yn codi o’r 

cyflwyniadau.  Roedd y trafodaethau yn fywiog ac amrywiol, yn cynnwys 
ein hagwedd ni tuag at blant; sut i greu cymunedau gwell i blant; effaith 
straen ar fywyd a chwestiynnu ein profiadau ni fel Cristnogion. 

Ble mae’r Eglwys o fewn yr hyfforddiant gyda phlant ac unigolion 
bregus? 

 
Diolchwyd i bawb gan y Llywydd am ddiwrnod nodedig a bendithiol a 

therfynwyd y dydd trwy weddi. 
 
Nans Couch 
Ysgrifennydd Sasiwn Cenhadol y De
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Encil Chwiorydd y De yn Nhrefeca
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Rhodd yn ystod blwyddyn gap 
 

Diolch enfawr am eich cefnogaeth sydd wedi fy ngalluogi i ddilyn 
galwad yr Arglwydd.  

Yn ystod fy amser yn Ffynnon, dwi wedi bod yn rhan o ddechrau 
grwp babanod a Chinio a Chlonc, sef pryd o fwyd cymunedol sy’n 
taclo unigrwydd yn yr ardal leol. Dwi hefyd yn helpu paratoi at 
drefniadau’r gwasanaeth bob Sul. Yn bennaf, dwi’n treulio’r rhan 
fwyaf o’m hamser yn gwneud gwaith gyda’r bobl ifanc yn lleol a 
cheisio eu caru nhw’n dda wrth imi adeiladu perthynas â hwy. Dwi 
wrth fy modd yn cwrdd gyda rhai o’r merched ifanc i weddïo a darllen 
y beibl, i fod yn glust ac annog nhw trwy’r blynyddoedd ysgol sy’n 
medru bod yn anodd i rai ohonynt.  

Mae Duw wedi bod ar waith yn Llandysul ac yr ydym yn disgwyl 
iddo gwneud gymaint yn fwy.  

Ni fuasai hyn wedi bod yn bosib heb eich rhodd hael chi! Dwi’n 
diolch i Dduw amdanoch.  
 
MEGAN GRIFFITHS 
 
(Anfonwyd arian at Megan oedd yn treulio tri mis o’i blwyddyn 
gap o dan ofal Ffynnon, Llandysul)  



CASGLIADAU ARBENNIG SASIYNAU 2019 
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SASIWN 
SAESNEG  

Y DE 
£3,000

SASIWN 
SAESNEG 

Y GOGLEDD 
£3,000

SASIWN 
GYMRAEG 

Y DE 
£9,700

SASIWN 
GYMRAEG 

Y GOGLEDD 
£18,000

£33,700

Tynnu allan 
 
Costau Cyhoeddiadau                        £4,700 
Swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala          £2,500 
                                                           £7,200 

CYFANSWM I’W RANNU 
<<< £26,500 >>> 

GWAITH GARTREF 
£13,250 

Derbyniwyd y ceisiadau 
canlynol am gymorth 

ariannol. Rhestrir yma y 
swm anfonwyd at bob un 

wnaeth gais:

COLEG Y 
BALA 

Gwaith plant 
 ac ieuenctid 

£3,000

PARCH MOON SOOK CHOI 
Prosiect Cenhadol Ieuenctid 

£3,000

EIN PARTNER 
DRAMOR 

Carys 
Humphreys, 

Taiwan 
£2,000

REACHING 
ROMANIA 

£2,000

CORNERSTONE 
UGANDA 

£2,000

YSBYTY TREBELLONG, LESOTHO 
HIV/TB 
£3,000

EPJM 
SINGAPORE 

£1,000

K WARD 
YSBYTY SYNOD, 

MISORAM 
£3,250

CARYS MAIR JONES 
Cynllun ‘Relay’ gyda UCCF 

£800

ELIN BRYN WILLIAMS 
Gweithio i elusen UCCF 

£1,500

Y GRONFA GROESO 
I gynorthwyo myfyrwyr ac arweinyddion 
Eglwysig o dramor i ymweld â Chymru 

ac i Ieuenctid Cymru deithio dramor

CRONFA ARGYFWNG 
£4,950 

O’r Gronfa Gwaith Gartref: £4,950 
O’r Gronfa Gwaith Dramor: £0

GWAITH DRAMOR 
£13,250
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Pob nos Lun yn Ysgoldy Llanuwchllyn mae criw ffyddlon o ferched yn 
ymgynnull. Maent yn cyrraedd yn cario amrywiol fagiau sy’n llawn o 
weill, gwlan lliwgar a patrymau sy’n eu helpu i greu eitemau hardd.  
Sefydlwyd y clwb dechrau Ebrill 2019 yn dilyn darllen erthygl am y 
blancedi cof yn y Bwletin Cenhadol (Gwanwyn Rhif: 78) a hefyd roedd 
gwraig y Gweinidog yn awyddus i ddysgu sut i wau! Ar y dechrau roedd 
yn fwriad ganddynt i wau un neu ddau o flancedi ond ers sefydlu’r grŵp 
mae’r merched wedi gwau (a crosio) sawl blanced gof, blancedi plaen, 
capiau ar gyfer plant ac oedolion di-gartref a dillad babis. Mae un aelod 
yn defnyddio ei doniau i grosio anifeiliad ar gyfer grŵp Agor y Llyfr sy’n 
ymweld ar ysgolion leol.  Mae unigolion yr Ofalaeth wedi derbyn 
blancedi a hefyd aelodau sy’n derbyn gofal mewn cartrefi.  

 
Derbyniais groeso cynnes wrth ymweld ar grŵp, a braf oedd bod yn 

eu mysg yn sgwrsio ac edmygu eu gwaith. Roeddynt yn hapus i roi 

Clwb Gwau 
Gofalaeth  

Bro 
Llanuwchllyn



cymorth i’w gilydd a dysgu 
mwy am yr elusennau sydd 
yn elwa o’r eitemau gwau.  
Nid oeddwn yn gadael yn 
waglaw, mae eu eitemau 
gwau, ynghyd a sawl bag 
arall sydd wedi cyrraedd 
swyddfa’r Chwiorydd yn 
ddiweddar  gan unigolion a 
grwpiau eraill yma yn y 
Gogledd, wedi mynd i 
teams4U yn Wrecsam sy’n 
anfon eitemau i Uganda, 
Sierra Leone, Cambodia, 
Romania a Belarus. 

 
Os dymunwch ddysgu 

mwy am teams4u ewch i 
www.teams4u.com i 
ddarllen am eu gwaith. 

 
Dymunwn ddiolch i chi 

gyd am eich caredigrwydd 
wrth i chi wau eitemau 
hardd. Mae eich rhoddion 
hael yn cael ei werthfawrogi  
yn eich cymuned leol a 
thramor hefyd. 

 
Daliwch ati i wau! 
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 Ar ddiwrnod digon 
llwyd yn Y Bala 
croesawodd Eirian 25 
o chwiorydd i Encil y 
Gogledd a threulio 
amser yng nghwmni yr 
Arglwydd.  Mrs 
Gwenfron Ogwen 
Jones, Llywydd Sasiwn 
y Gogledd oedd yng 
nghofal y rhan 
dechreuol. 

Y Parch Eleri Edwards, Manceinion 
a Carys Davies, Llangefni oedd wedi 
derbyn gwahoddiad i arwain yr Encil 
eleni. Mawl oedd testun Eleri yn 
ystod sesiwn y bore gan roi amser i’r 
Arglwydd a rhoi popeth arall i’r neilltu. 
Mae diolch yn rhan o fawl ond mae 
mawl yn datgan ein ymddiriedaeth yn 
Nuw. Drwy fyfyrio ar gasgliad o 
adnodau a geiriau yr emyn 
‘Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, 
Cynlluniwr y cread i gyd ......’ bu i’r 
Chwiorydd fanteisio ar gael amser tawel  yntau i ddarllen y Gair; 
gweddïo; rhoi tro ar gyfiethu geiriau yr emyn  Fill Thou my life, O 
Lord my God,  In every part with praise…..    

Yn dilyn cinio hyfryd a chyfle am sgwrs, roedd sesiwn y 
prynhawn yn amser i fod yn greadigol a chodi ymwybyddiaeth am 
thema Is-bwyllgor y Chwiorydd. Gan ddefnyddio’r llyfr 
‘Bara’r Bywyd’ bu i Carys, gyda chymorth Eirian, 
ganolbwyntio ar ‘Digwyddiad Arbennig 2’ i ddathlu Gŵyl 
Ddiolchgarwch. Bu i ni annog y Chwiorydd i greu pecynnau 
wrth ymweld; cynal oedfa gan 
ddefnyddio’r rhestr o emynau ar 
y thema; myfyrdod ar adnod y 
dydd; creu mat diod gweddi a 
myfyrio ar Salm 100 gan ddiolch  
 Iddo a bendithio ei enw.   
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Encil Chwiorydd y Gogledd 
Coleg y Bala Medi 26ain 2019 



Roedd hon wedi bod yn Encil arbennig iawn. Cymdeithas dda a chyfle i 
dawelu. Ond rhaid dweud roedd brwdfrydedd y chwiorydd ar ddiwedd y dydd 
yn codi calon rhywun. Dymunwn pob bendith wrth iddynt barhau gyda’r gwaith 
a’r weinidogaeth arbennig maent yn gwneud yn lleol.   

Diweddwyd y diwrnod drwy ganu ‘O rho dy bwys ar freichiau’r Iesu….’ a 
chyd-adrodd y fendith. 

 
Eirian  
Trefnydd Gwaith y Chwiorydd 
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Mewn llythyr o ddiolch, mynegodd Parch Moon Sook Choi, Castell-nedd air 
o werthfawrogiad mawr i’r Chwiorydd a bod y rhodd yn arwydd calonogol 
iddynt yng ngwasanaeth Duw.  Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio at 
Prosiectau Cenhadol gyda gwaith ieuenctid, Cynhadledd Diwygiad a gwaith 
gymuned yr Ofalaeth.  
  
Yr un oedd diolch Irene Phillips sy’n ymddiriedolwr ac ysgrifennydd yr elusen 
Reaching Romania. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio tuag at y prosiect 
Widows Mite i brynu coed tân a parseli bwyd at y gaeaf.  Yn ystod y 
flwyddyn mae nw hefyd wedi derbyn eitemau wedi gwau.  Bydd rhain yn 
cael ei anfon gan Irene mewn bocsus yn barod i’w dosbarthu cyn y Nadolig.   
 
Mae’r elusen Cornerstone Uganda yn helpu pobl ifanc wireddu eu 
breuddwydion. Rydym yn amal yn derbyn adroddiadau gan Sara a Nancy 
sy’n egluro sut mae’r bechgyn yma, trwy achosion teulu, wedi bod yn byw ar 
y stryd, bod heb fwyd a’u teuluoedd yn cael eu gwahanu.  Trwy ymdrechion 
gwirfoddolwyr, cyd-weithio gyda Gweithwyr Cymdeithasol ac arian y 
Chwiorydd mae’r bechgyn yn gallu byw bywyd ‘normal’, mynd i’r brifysgol, 
cael gwaith, priodi, byw mewn cartrefi eu hunain. 

Diolch! Diolch! am eich rhoddion …
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CYMDEITHAS CHWIORYDD ‘HOBETH’

Mae Cymdeithas Chwiorydd Eglwysi Rehoboth a Bethel, Prestatyn wedi ei 
ail lansio dan yr enw HOBETH.  

Croesawyd ni’n gynnes i gyfarfod mis Hydref gan ein Llywydd, Nerys 
Biddulph, a chawsom ein harwain mewn Defosiwn gan Mena Griffith.  

Croesawyd Carys Davies, sy’n swyddog Rhaglen Dorcas yng Ngogledd 
Cymru atom, a chawsom ganddi agoriad effeithiol i thema’r Chwiorydd am 
eleni, sef ‘Myfi yw Bara’r Bywyd’. Bu’n trafod y cyfoeth sydd yng Ngair Duw, ac 
fel y mae’r Gair Bywiol yn cyfarfod anghenion bywyd. Cawsom gyfle hefyd i 
wneud gwaith crefft a pecyn gyda scons datys (rysáit yn y llyfr thema) i’w roi yn 
rodd i rhywun.  ‘Roeddym oll yn falch iawn o’n mat diod (coaster) ac arno’r gras 
bwyd - ‘Bydd wrth ein bwrdd o Frenin Nef, boed iti fawredd ymhob lle. 
Bendithia’n awr ein hymborth ni, a gad i’n wledda gyda thi. Amen’ 

Gwen Williams, gyda chymorth Rowenna Hughes fu’n paratoi tê a Gwen 
hefyd gyflwynodd blanhigyn i Carys gyda’n gwerthfawrogiad am brynhawn difyr 
ac effeithiol dros ben.  
 
Nerys Haf Biddulph 
Capel Rehoboth 
 
(rydym yn dymuno pob bendith i 
Gymdeithas Hobeth wrth i chi ddod 
at eich gilydd yn fisol.  Braf byddai 
clywed am fwy o Gapeli yn ymuno i 
gymdeithasu, astudio’r Gair, 
defnyddio adnoddau’r Chwiorydd 
neu cynnal gweithgareddau 
Cenhadol) 
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Arian i helpu myfyriwr o'r India 

Mae bob amser yn braf cael helpu ein brodyr a chwiorydd 
tramor sydd wedi penderfyny dod drosodd i Brydain i astudio.  
Derbynwyd lythyr oddi wrth Eglwys Bresbyteraidd India yn gofyn 
byddai Chwiorydd EBC yn fodlon rhoi rhodd i’r Parch Laldingluaia 
(Dinga) sydd yn astudio cwrs doethuriaeth ym Mhrifysgol 
Nottingham.   

Yn ôl Parch V. L. Luaia Hranleh, sef Uwch Ysgrifennydd 
Gweinyddol Gymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd India mae 
Dinga yn un o'r bugeiliaid ifanc mwyaf addawol Synod Misoram.  
Mae wedi bod yn dysgu yng Ngholeg Aizawl, Misoram ond yn awr 
yn dilyn cwrs uwch ar gyfer y Coleg yn ogystal a’r Synod.    

Mae Dinga wedi derbyn rhodd o £1,500 fydd yn helpu dalu 
ffioedd y Coleg a chefnogi’r teulu adre.   

Derbyniwyd neges byr yn diolch am y rhodd – 
 

 Thank you very much for the gift. Your kind gesture and your 
consideration is very encouraging for me and my family. I will write 
another "thank you" letter and keep you informed of what I study 

but let me keep this one short. 
 

 
Please keep my family in your 
prayer and I will uphold you in 

my prayer too. 
 

Thank you again. 
 

Regards 
 

Lal Dingluaia 
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Mynd a dod…
Blwyddyn Gap Coleg y Bala - Daeth dwy flynedd o hyfforddiant 
Lydia Sherwin-Weedall i ben mis Awst. Dyma ferch oedd wedi 
dangos bod ganddi gariad at waith yr Arglwydd.  Roedd hi bob 
amser yn awyddus i ddysgu, rhannu ei doniau ac yn cyd-weithio’n 
dda gyda staff y Coleg. Dymunwn pob bendith wrth iddi barhau i 
wasanaethu a gan ei bod yn ferch leol mae hi’n parhau i ddod i 
gwasanaeth y Coleg ar nos Sul.  
   
Yn gwmni i Lydia yn ystod y flwyddyn oedd Rhiannon Hughes o 
Bwllheli.  Gofynnais iddi mis Medi llynedd pa gynlluniau oedd 
ganddi ar ddiwedd ei chwrs.  Roedd Rhiannon am dreulio’r 
flwyddyn yn trio gweithio allan beth oedd am wneud efo’i bywyd a 
ffeindio allan pa lwybr oedd Duw am iddi fynd. Wel mae Duw am 
ddefnyddio llawer mwy o’r ferch ifanc yma a’r Coleg wedi gweld 
yn dda i gynnig blwyddyn arall o hyfforddiant iddi.  Mae Rhiannon 
wedi mwynhau y flwyddyn gyntaf a derbyn llawer o gyfleon gwych 
wrth ddatblygu ei doniau ac ennill hyder wrth gyfathrebu gyda’r 
ieuenctid. Mae ei ffydd wedi tyfu ac mae’n darllen y Beibl yn 
rheolaidd. 
 
Hogyn ifanc arall sydd wedi elwa o gyrsiau y Coleg ac wedi 
ymuno a hyfforddiant blwyddyn gap ydi Jack Hanmer-Roberts.  
Yn enedigol o Landderfel mae Jack yn ddiolchgar i’r Coleg 
oherwydd mae ei ffydd wedi tyfu cymaint wrth helpu ar gyrsiau 
plant ac ieuenctid.  Mae’n awyddus bod Cristnogion ifanc eraill yn 
cael yr un cyfle ag yntau.  Mae Jack am ddefnyddio’r flwyddyn i 
glosio at Iesu a gwyddwn bydd yn defnyddio 100% o’i egni a 
gwneud yn fawr o pob cyfle.  
 
Dymunwn pob bendith a gofynnwn am eich gweddïau dros y 
ddau. 
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Ym mis Mai 2020 bydd thema newydd Is-bwyllgor y Chwiorydd yn cael ei 
lawnsio ar gyfer 2020-21. Y thema bydd ‘Myfi yw’r Bugail Da’.   

Byddwn yn edrych ar Iesu y Bugail, Iesu y Bugail Da, Iesu’n gofalu a’r aberth 
Iddo wneud ar ein rhan.  

Wrth i’r rhifyn yma gael ei baratoi mae Carys a Sarah yn brysur yn casglu 
deunydd ar gyfer llyfr y thema newydd.  Bydd hwn fel y rhai blaenorol yn 
cynnwys gwasanaeth, myfyrdod, diweddariad am ein prosiectau, adnoddau 
crefft a llawer mwy.  

Wrth gwrs mae’r thema gyfredol ‘Myfi yw Bara Bywyd’ yn parhau hyd tan Mai 
2020. Diolch i bob un ohonoch sydd wedi cynnwys y thema yn eich 
gweithgareddau yn ystod y flwyddyn.  Rydym wedi clywed bod sawl Capel wedi 
defnyddio’r gwasanaeth ac wedi derbyn bendith.  Mae digon o amser i drefnu 
cyfarfodydd gan ddefnyddio’r thema, byddai Carys a Sarah yn falch iawn o 
ddod atoch unrhyw brynhawn neu min nos.    

THEMA NEWYDD 2020-21

‘Myfi yw’r Bugail Da’ 
Ioan 10:11



Bwletin Cenhadol. Rhif 79 – 15

DATHLIAD 
CENHADOL 
MERCHED Y 
GOGLEDD 
Mai 7fed 
Capel y Traeth  
CRICIETH 
 
Siaradwraig: 
2 o’r gloch – 
Mererid Hopwood 

 
              

SASIWN CENHADOL 
Y DE 

Mai 21ain 
Capel y  Gopa 

PONTARDDULAIS 
 

Siaradwyr:  
2 o’r gloch –  

E. Wyn James 
 

5.30 o’r gloch –  
i’w gadarnhau 

SASIYNAU CENHADOL 
2020

Capel Y Traeth

Capel y Gopa
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