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"Digon i ti fy ngras i; mewn gwendid y daw fy nerth i'w anterth".
2 Corinthiaid 12:9

Wedi diolch am y
fraint o gael
gwasanaethu am
dros gyfnod o
ddwy flynedd, ac
i’r holl staff a’r
ymddiriedolwyr
am eu
cydweithrediad
parod, trodd y
Llywydd at eiriau ei thema – “Digon i ti fy ngras i;
mewn gwendid y daw fy nerth i’w anterth”
2 Corinthiaid 12:9. Gwahoddodd ni i ystyried ein
gwendidau gan gydnabod y corfforol, y meddyliol, a’r
ysbrydol. Tuedd rhai yw cwyno am hyn llall ac arall,
gan anghofio fod gwell golau cannwyll, na chwyno am y
tywyllwch! Mae eraill yn hoffi barnu gan anghofio
geiriau’r Iesu – “Peidiwch â barnu, rhag i chwi gael eich
barnu”. Mae rhai yn or-bryderus ac yn methu camu
ymlaen mewn ffydd. Rhestrodd wendidau ein henwad
gan sôn am gapelyddiaeth mewnblyg a’r tueddiad sydd
gennym i siarad yn fwy na gwneud. Cyfeiriodd at yr ofn
sydd arnom i newid; yr ofn sydd yn arwain at gau
ambell i gapel fyddai wedi medru addasu. Y newydd da
yw fod Duw yn gallu ein trawsffurfio . Fe’n heriwyd i
gyd i fod yn agored Iddo gyflawni Ei waith ynom , ac
yng Nghrist, i dderbyn o’i gariad. ‘Gyda Duw, mae
popeth yn bosibl.’ Mae ei ras yn gymorth parod, yn
rhodd o’i wirfodd, heb gondemniad byth. Mae’n
ddigonol i ddiwallu ein holl anghenion. Dyma rodd na
allwn fyth ei ennill. Boed i ni symud ymlaen yn hollol
argyhoeddiedig fod ei ras yn ddigon i ni heddiw, yfory
ac yn dragywydd!

Mae dementia yn fater iechyd
cyhoeddus o bwys yng
Nghymru. Credir fod tua
850,000 o bobl yn byw gyda
dementia yn y DU. Eleni bydd
225,000 yn datblygu dementia
- un person bob 3 munud.
Mae’n debygol bod y
mwyafrif ohonom yn adnabod
rhywun o fewn ein cylch teulu,
ffrindiau a chymuned sy’n
byw gyda dementia.

Clefydau’r ymennydd sy’n achosi dementia ac mae’r term
dementia yn cynnwys ystod eang o symptomau. Mae’n
effeithio ar bobl mewn ffyrdd amrywiol ac yn ogystal â’r
broblem o fethu cofio, ceir anhawster i weithio pethau allan
ac i ddilyn sgwrs. Gall llawer o dasgau bob dydd, hefyd fod
yn anoddach.

Bwriad GOLUD, wrth gydweithio ag eglwysi, yw cefnogi
bywyd ysbrydol unigolion trwy’r cyfnod o fyw gyda
dementia, er mwyn eu galluogi i ddal gafael ar y pethau sy’n
werthfawr i fywyd y Cristion: darllen y Beibl, addoli,
gweddïo a pherthyn i gymuned yr eglwys.

Dyma elfennau eraill y rhaglen 3 mlynedd.
Ein bwriad yw codi ymwybyddiaeth am ddementia, trwy
gynnig sesiynau Ffrindiau Dementia a Pencampwyr
Dementia (Cymdeithas Alzheimer). Rhennir gwybodaeth, er
mwyn ceisio hyrwyddo lles y rhai sy’n byw â dementia - y
sawl sy’n byw yng nghymuned leol y capel- a’u gofalwyr yn
ogystal, wrth gwrs. Rhennir gwybodaeth am: ganllawiau ac
arferion da posib, i hybu amgylchedd dementia-gefnogol yng
nghymuned yr eglwys ac am weithgareddau cefnogol ac
ymarferol, tebyg i gaffi neu ardd gof.

Carys Davies

Linc i ffilm lansio GOLUD:
https://youtu.be/nbSRQ9nm1JE



Cafodd y Parchg T Evan
Morgan ei eni a’i fagu ar
fferm ar gyrion Gogledd
Llundain. Yn drydedd
genhedlaeth o Gymry
Llundain a’r teulu’n hanu’n
wreiddiol o Sir Gaerfyrddin.
Fe’i magwyd yng nghapel
Wood Green yn Henaduriaeth
Llundain.

Ar ôl teimlo’r
alwad, fe’i cyflwynodd ei hun
i’r weinidogaeth pan yn
ddeunaw oed. Graddiodd
mewn Diwinyddiaeth yn
Aberystwyth. Yn 1989
derbyniodd alwad i fugeilio eglwysi Maengwyn a’r Capel
Saesneg ym Machynlleth, Pantperthog, Forge, Derwenlas
a Melinbyrhedyn. Yn 1999, derbyniodd alwad i fod yn
weinidog ar Eglwysi Salem, Treganna a Bethel, Rhiwbeina
yng Nghaerdydd. Bu’n Llywydd y Gymdeithasfa yn y De
2018-19.

Llywydd 2022-2024:
Y Parchg. Nan Powell-Davies

Oedfa Gymun a Choffâd

Yn yr Oedfa tynnodd y Parchg Elwyn Richards ein sylw at
Lythyr Paul , at y Rhufeiniaid (1:8-17) gan bwysleisio fod
yr Apostol Paul yno yn mynegi:
Diolchgarwch – am yr eglwys yn Rhufain.
Dymuniad – i rannu cymdeithas â’r credinwyr yn yr efengyl.
Dyhead - i weld y genhadaeth yn tyfu fwyfwy yn eu plith.
Dywedodd fod holl elfennau’r efengyl ynghyd yn y pair
wrth fwrdd y cymun ac mai gweddus iawn, wedi misoedd
mor heriol, oedd dod at y bwrdd yn y Gymanfa. Wrth
ddiolch am yr eglwys, rhyfeddodd yr Apostol Paul fod
grymoedd yr atgyfodiad bellach wedi eu gollwng yn rhydd
a’r Ysbryd ar waith, a bod yr efengyl wedi cyrraedd prif
ddinas yr Ymerodraeth. Mae Duw, meddai’r pregethwr, o
hyd ar waith. Gwelwyd hynny ym mywydau’r rhai oedd i’w
coffâu yn yr oedfa. Yna , aeth rhagddo i bwysleisio mai
cymdeithas yng Nghrist, yw cymdeithas y credinwyr a bod
agwedd ddaearol a thragwyddol i’r gymdeithas honno. Yn
ola, tanlinellodd y rheidrwydd i genhadaeth yr eglwys
gyflwyno’r ffydd yn ystyrlon a chyffrous, gan ddal gafael ar
yr argyhoeddiad mai Duw yw sylfaen ac angor ein bywyd.

‘Mae cyfiawnder wrth galon yr Efengyl, ac y mae â wnelo
cyfiawnder hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol yn ein
byd ni hefyd. Rydym yn cydnabod fod effeithiau dwysaf
newid hinsawdd, yn effeithio ar wledydd a chymunedau
tlotaf ein byd. Drwy sefyll yn erbyn anghyfiawnder
hinsawdd, a cymryd cyfrifoldeb ein hunain, yr ydym fel
Eglwys, ac fel creadigaeth gyfan yn canmol a gogoneddu
Duw ein creawdwr.’

Dyma ddyfyniad o’n polisi amgylcheddol ni fel Cyfundeb.
Nid cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith ein bod fel Eglwys yn y
Gymanfa eleni, wedi lansio ein Apel Cymorth Cristnogol
ar gyfer 2022 ar thema am y tro 1af, sef ‘Cyfiawnder
Hinsawdd.‘ Byddwn yn edrych ar engreifftiau o effaith
newid hinsawdd ar Kenya ddechrau’r flwyddyn ac yna
Haiti erbyn mis Medi. Teitl yr apel fydd ‘Hadau Gobaith’.

Pan lansiwyd strategaeth newydd Cymorth Cristnogol yng
Nghaerdydd yn Ebrill 2019, rhoddwyd pwyslais ar 3 nôd,
Rhoi, Ymateb a Gweddio. Ein nôd ninnau yn 2022 fydd
gosod targed o £250,000 ar gyfer yr apêl. Ymatebwn drwy
weithredu ein polisi amgylcheddol fel Cyfundeb cyfan,
henaduriaeth, eglwysi ac fel unigolion. Fe fyddwn hefyd yn
rhannu deunydd addoli, yn eich annog i weddio ac fe
obeithiwn gael cyfleoedd i edrych ar y Beibl gyda
cymunedau ac Eglwysi eraill yn y byd o dan gynllun ‘Just
Scripture’ Cymorth Cristnogol.

Edrychwn ymlaen yn fawr am flwyddyn ein Apêl.
Dymunwn yn dda i bawb wrth baratoi.

Y Parchg. Nan Wyn Powell

Gellir gwylio’r lansiad drwy’r linc isod:
https://youtu.be/wvzlL6jzihY

https://www.ebcpcw.cymru/cy/

Gellir gwrando ar y ddarlith drwy’r linc isod:

https://youtu.be/KQeVo92UrnI



Mae’n dda adrodd bod y
Chwiorydd wedi llwyddo i
gyflawni sawl peth newydd
yn ystod y pandemig.
Diolchwn i Dduw amdanynt.

Yn gyntaf, cynhaliwyd ein
sesiynau cenhadol yn rhithiol
eleni. Casglwyd £26,183
tuag at ein prosiectau
cenhadol. Lansiwyd ein
Thema a’n Llyfr Thema
newydd. Ein thema eleni yw
Ioan 10:11, “Myfi yw'r
bugail da, mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid.”
Dosbarthwyd bron i 1,000 o gopïau - 400 yn fwy na'r tro
diwethaf.

Yn ail, cynhaliwyd astudiaethau beiblaidd ar Zoom - dod â
merched o bob rhan o Gymru ynghyd, ynghyd â ffrindiau o'r
Alban, Llundain a hyd yn oed yr Iseldiroedd. Cawson
ferched o bob oed yn ymuno â ni hefyd - o ‘super nain’ 94
oed, i famau ifanc, yn ymuno ar ôl i'r plant fynd i’w gwlau!

Yn olaf, rydym yn falch iawn o gael arwain prosiect newydd
sbon –, sef GOLUD. Bwriad Golud yw cefnogi pobl yn ein
cynulleidfaoedd sy'n byw gyda dementia, ynghyd â'u
gofalwyr.

Sarah Morris

Rydym yn ddiolchgar am bob aelod o’r Tîm Plant ac
Ieuenctid sydd wedi gweithio mor galed dros y deunaw mis
diwethaf. Maent wedi dal ati yn ffyddlon - o dan
amgylchiadau heriol iawn - i gyrraedd plant ac ieuenctid ag
efengyl Iesu Grist.

Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Lowri
Mitton, Owain Davies a Jack Newbould, - sydd wedi symud
ymlaen i feysydd newydd - am eu gwasanaeth gwerthfawr i
EBC. Dymunwn fendith Duw ar y penodau newydd hyn yn
eu gweinidogaethau.

Diolchwn am holl ymdrechion ein tîm, i
ail-gysylltu â’u plant a’u pobl ifanc, yn ystod yr Haf.

Gweddïwn ar i’r Arglwydd eu cynorthwyo wrth iddynt ail-
sefydlu eu gweinidogaethau rheolaidd yn yr Hydref.

Andrew Settatree

Ymddangosodd rhifyn 2020 o’r Cylchgrawn Hanes yn
gynnar yn 2021, oherwydd y golled fawr a gafwyd ym
marwolaeth y Golygydd, yr Athro John Gwynfor
Jones. Mae rhifyn 2021 ar y gweill. Cedwir golwg ar
gofebau sy’n berthnasol i hanes y Cyfundeb.

Rydym yn cefnogi’r drafodaeth parthed datblygu’r
gwasanaeth yn Nhrefeca, gan gynnig sylw i’r creiriau a
gedwir yno a chyflwyno peth o’r hanes ar-lein.
Anogwn eglwysi lleol, i ofalu am hen gofnodion a
deunydd dogfennol – yn enwedig pan fydd eglwysi yn
cau – a threfnu bod y rhain yn cael eu trosglwyddo i
archif y Cyfundeb, y Greirfa yn y Llyfrgell
Genedlaethol.

Traddodwyd Darlith Hanes eleni gan yr Athro Iwan
Rhys Morus o Brifysgol Aberystwyth, ar y testun ‘Y
Pêr Wyddonydd’. Rhoddodd inni olwg newydd
werthfawr ar Williams, Pantycelyn. Tueddwn
adnabod y Pêr Ganiedydd trwy ei emynau cyfarwydd,
ond dangosodd y ddarlith hon fod Williams yn llawn
ddeall hefyd symudiadau gwyddonol ei oes. Yn ei
gerdd hir Golwg ar Deyrnas Crist, mae’n defnyddio
troednodiadau helaeth i gyfeirio at ddamcaniaethau
gwyddonol cyfoes, gan osod ei folawd i waith Duw
yng nghyd-destun gwaith gwyddonwyr ei oes.
Dr Rhidian Griffiths
Linc i’r Ddarlith Hanes:
https://youtu.be/YlGwS49WJ0Y

https://twitter.com/EBC_PCW

https://www.facebook.com/EBCPCW



Diolchwyd yn ddiffuant i’r Parch Aneurin Owen am ei
waith fel Cadeirydd yr Adran a chroesawyd Dr Eryl Wynn
Davies i’w olynu. Croesawyd dau aelod Newydd sef y
Parch Trefor Lewis (Cadeirydd Adran Trefecca) a Mr Rhys
Bebb Jones (Cydlynydd Hyfforddiant yn y De). Cynhelir
cyfarfod rhwng y partneriaid Eciwmenaidd Cymraeg i
drafod Hyfforddiant ffurfiol ar y cyd. Enwyd Dr Eryl
Davies a’r Parchedigion Bryn Williams, Andras Iago a Nan
Powell-Davies i’n cynrychioli ni. Derbyniwyd dau
Ymgeisydd newydd sef Corey Hampton a Rebecca
Lalbiaksangi. Cadarnhawyd fod Emyr Williams a Ian
Hayward ar dir i’w hordeinio yn dilyn derbyn galwad.

Parchg. Brian Huw Jones

Ddechrau Mawrth,
ymddangosodd y rhifyn
cyntaf o Cenn@d,
cyhoeddiad wythnosol ar y
cyd ag Undeb Bedyddwyr
Cymru. Chwithdod oedd
gweld diwedd y Goleuad,
ond cafwyd ymateb
calonogol iawn i’r fenter
newydd.
Cyhoeddiad digidol yw
Cenn@d yn bennaf. Er mwyn
rhoi iddo’i hunaniaeth ei hun,
sefydlwyd gwefan ar ei gyfer
(https://www.cennad.cy
mru/), yn ogystal â thudalen Facebook
(https://www.facebook.com/CennadCymru) a chyfrif Twitter
(@CennadCymru). Byddai’r golygyddion yn falch o dderbyn
eich ymateb a’ch cefnogaeth: y Parch Ddr Watcyn James
(golygydd adlewyrchu/mynegi barn); y Parch Huw Powell-
Davies (golygydd cydenwadol); a’r Parch Aled Davies
(golygydd newyddion).

Mae’r Treasury, dan olygyddiaeth y Parch Iain Hodgins, yn
parhau i ymddangos yn fisol, ac yn amrywiol a bywiog ei
gynnwys – gweler y dudalen Facebook
https://www.facebook.com/TheTreasuryPCW/
a’r blog
https://www.ebcpcw.cymru/en/treasury-blog/

Marian Beech Hughes

Dilëwyd
gweithgareddau’r
Coleg o Fawrth
2020 ymlaen,
oherwydd y
pandemig. Bu holl
staff y Coleg,
ag eithrio’r Dr Owain Edwards, ar saib-swydd hyblyg
Ffyrlo hyd 30 Medi 2021. Galwyd staff i weithio yn
ysbeidiol. Lliwiwyd parwydydd rhai ystafelloedd,
addaswyd dwy ystafell wely yn ystafelloedd teuluol a
gosodwyd rhai carpedi newydd. Cyfarfu Tîm Gwaith
yr Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid yn rheolaidd dros yr
haf eleni, i gynllunio ail gychwyn ar weithgareddau
yn y Coleg ac yn ehangach. Wedi caniatau ail-agor
canolfannau preswyl, trefnwyd dau gwrs undydd ar
27 Gorffennaf ac ar 12 Awst. Trefnwyd Souled Out
ar-lein ar 15 Awst.

Hywel Davies

Er i ni orfod
cau Coleg
Trefeca yn
ystod yn cyfnod
Covid, ni fu
llaesu dwylo.
Gwnaethpwyd
gwaith cynnal a
chadw, yn
arbennig gwaith ar Ystafell Defynnog , sef ei hail-
addurno a’i charpedu o’r newydd. Dros yr Haf,
gosodwyd pris £40 y noson i logi ystafell . Bu hyn yn
boblogaidd gyda pobl/ teuluoedd wedi ffurfio ‘bybl’
â’i gilydd.

Cafwyd ymateb i awgrymiadau’r panel adolygu gan
y swyddogion a’r Ymddiriedolwyr . Cynhaliwyd
Diwrnod Rhagdrefnu ar 22ain Gorffennaf, 2021.
Cafwyd cynrychiolaeth dda o’r eglwysi a’r
henaduriaethau lleol. Gobaith yr Ymddiriedolwyr yw
cynhyrchu cynllun datblygu gwell.

Cafodd enw’r ganolfan ei newid. Yr enw newydd ar y
Coleg yw ‘Canolfan Cynadleddau ac Encilion Coleg
Trefeca.’ Ym Mawrth eleni, penodwyd, Rhys Bebb
Jones yn Swyddog Datblygu Trefeca.

Ian Hayward

Golygydd a Chysodi - Y Parchg. Gwyn Rhydderch






