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ae’n ffasiynol y dyddiau
yma i fynd allan i
fwynhau ‘Te prynhawn’,
i ddathlu achlysur arbennig gyda’r
teulu neu i gymdeithasu gyda
ffrindiau. Pa ddanteithion
byddwch yn fwynhau orau? Y rhai
sawrus – brechdannau eog neu
quiche? Neu oes ganddoch ddant
melys ac yn glafoerio wrth weld
llond plat o gacennau o’ch blaen –
meringues neu gacen gaws. Wel,
dyna i chi ddarlun hyfryd wrth
ddechrau darllen y rhifyn yma.
Rydym yn ffodus o gael byw
mewn oes lle does dim prinder
bwyd, ein cypyrddau yn llawn,
silffoedd y siopau gyda dewis i
foddhau y teulu a’r modd i
fwynhau pryd allan rwan ac yn y
man. Cawn ein bodloni wrth y
bwrdd a’n boliau!
Er cymaint dwi’n mwynhau y
cacennau hyfryd, rhaid cyfaddau
mae’n anodd gwrthod brechdan,
bara gwenith a llenwad blasus.
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I rhai mae bara yn rhan hanfodol o
fywyd bob dydd. Mae’n darparu
maeth, cynhaliaeth a
bywiogrwydd. Ers yn blant, bu i ni
ddysgu Gweddi’r Arglwydd, lle
mae yn dweud “Rhowch i ni ein
bara beunyddiol”. Thema
newydd Is-bwyllgor y Chwiorydd
am 2019-20 ydi’r adnod ‘Myfi yw
Bara’r Bywyd’ Ioan 6: 35, lle
cawn addewid o fara beunyddiol
os credwn yn Iesu Grist. Mae yn
dweud wrthym bod ein corff
angen bwyd, felly mae ein henaid
angen Ef (tud 5)
Yn y rhifyn yma cewch flas ar
ambell weithgaredd newydd,
prosiectau newydd (tud 14) sut
mae posib cefnogi ffrindiau a’r
teulu wrth ddod i ddeall dementia
(tud 6) a beth am gael te prynhawn
hyfryd adre a gwahodd ffrind am
baned a sgon blasus (tud 10)
Mwynhewch!!
Eirian

ENCIL Y CHWIORYDD
Mawrth 19eg 2019
Gan edrych ymlaen yn ddisgwylgar iawn, teithiodd criw o un ar
bymtheg o ferched i Aberystwyth ar gyfer Encil Is-bwyllgor y
Chwiorydd.
Cawsom groeso cynnes a lluniaeth wrth gyrraedd, ac fe
wnaethom ymgartrefu'n fuan i'r ystafell gynnes, gyfforddus oedd
wedi ei baratoi ar ein cyfer.
Croesawodd ein Cadeirydd, Parch Eirlys Gruffydd-Evans ni a'n
harwain mewn defosiwn cyn trosglwyddo’r awenau i’n siaradwr
gwadd am y diwrnod, Mrs. Molly Chua, Abertawe. Roedd yn
amlwg o'r cychwyn cyntaf ein bod am brofi diwrnod o lawenydd
mawr. Daeth Molly â'i chacen arbennig “Pandan” gyda hi, a
gwnaethom fwynhau, wrth iddi roi trosolwg byr o'r Genhadaeth i
Japan.
Yna arweiniodd Molly ni gyda brwdfrydedd aruthrol ar Thema’r
Chwiorydd yn Ioan pennod 6 - “Myfi yw bara’r bywyd”.
Gwnaethom drafod yr hyn yr oeddem yn ei feddwl oedd Iesu yn ei
olygu wrth ddweud “Myfi Yw”. Roeddem yn teimlo mai Iesu oedd
yn cynnig ei hun fel bara, sy'n hanfodol i'n bywyd bob dydd, ac
felly ni allwn fyw hebddo - Iesu bara ein bywyd ysbrydol. Dyma
rodd gan Dduw sy'n dechrau nawr ac yn parhau i fod yn
dragwyddol.
Fel Cristnogion mae angen i ni werthuso ein gweinidogaeth, gan
gyfeirio at Iesu bob amser. Mae llawer o bobl eisiau enwogrwydd,
llwyddiant neu arian. I ni fel Cristnogion dylem newynu a sychedu
amdano EF.
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Mae tri math o bobl nad oeddent yn derbyn Iesu: 1. Materolwyr (Materialists) - y rhai hynny sy'n “Gristnogion
Reis” sydd angen bwyd ysbrydol yn sydyn, ond pan fydd y
pethau da wedi mynd, felly mae nhw.
2. Deddfwyr (Legalists) – angen y gyfraith, nid rhoddwr y
gyfraith.
3. Cyffrowyr (Sensationalists) - angen arwyddion gwyrthiol.
Ond beth allwn ni fynd adref gyda ni heddiw? Bod angen i ni
gredu yng Nghrist, bwydo ar Grist a byw trwy Grist.
Awgrymodd Molly ein bod yn gweddïo yn ein grwpiau bach “yn
ein iaith ein hunain”.
Diolchodd Eirlys i Molly am neges hynod heriol. Fe wnaethom
rannu'r Gras cyn gadael am adre.
Am ddiwrnod anhygoel, heriol a chalonogol. Diolch i bawb am
gymdeithas wych a diolch arbennig i Molly.
Pauline Garrett (Glynebwy)

Y merched yn Llety Parc, Aberystwyth
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THEMA NEWYDD

Unwaith eto eleni, mewn cydweithrediad ag Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid,
mae gennym thema newydd am y flwyddyn 2019-20. Mae’r adnod o Ioan 6
‘Myfi yw Bara’r Bywyd’ yn ein hatgoffa ni y pwysigrwydd o adnabod yr
Arglwydd Iesu.
Yn ystod y Sasiwn Cenhadol eleni bydd ein thema newydd yn cael ei lawnsio
a cyfle i chi dderbyn y llyfryn newydd. Cafodd y llyfryn thema ‘Myfi yw goleuni’r
byd’ dderbyniad gwych y llynedd, ac ein gweddi fel swyddogion bydd y llyfryn
newydd o fudd i chi yn unigolion ac yn eich Capel eto eleni. Mae ei gynnwys yn
amrywio o wasanaeth, cynllun darllen misol, prosiectau cenhadol, ffrindiau
dementia a crefftau dim ond i enwi rhai. Gofalwch eich bod yn derbyn copi yn y
Sasiwn neu dowch i gysylltiad gyda’r swyddfa neu swyddog.
Mae yn adnodd gwerthfawr iawn.
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EGLWYS DEMENTIA-GYFEILLGAR
Beth yw dementia? Mae’r term dementia yn cynnwys ystod eang o
symtomau. Mae’n effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Nid colli cof yw’r
unig arwydd o dementia, ceir hefyd anhawster i ddilyn sgwrs ac i weithio
pethau allan.
Cyflwr yw dementia sy’n gynyddol yn effeithio ar fwy a mwy o bobl o fewn ein
cymunedau. Dyma pam mae’n bwysig inni ddeall y cyflwr yn well.
Beth am drefnu Sesiwn Wybodaeth Ffrindiau Dementia (yn Gymraeg) ac
annog pobl i fynychu’r cyfarfod? Mae’r sesiynau yn gyfle i ni ddechrau sgwrsio
am ddementia, i ni ddysgu mwy am y cyflwr ac yn help i ni feddwl am y geiriau
a’r iaith rydym yn ei ddefnyddio wrth sôn am ddementia.
Dyma’r pum prif neges i’n helpu i ddeall dementia:
• Dydy dementia ddim yn rhan naturiol o heneiddio
• Clefydau sy’n effeithio ar yr ymenydd sy’n achosi dementia
• Dydy dementia ddim yn golygu colli cof yn unig – gall effeithio ar y ffordd
mae rhywun yn meddwl, yn cyfathrebu ac yn gwenud pethau bob dydd
• Mae’n bosib byw’n dda gyda dementia
• Mae mwy i berson na dementia
Cysylltwch gyda Lindsay Jones, Swyddog Ffrindiau Dementia trwy ebost
Lindsay.Jones@alzheimers.org.uk
neu am fwy o wybodaeth ewch i wefan: www.dementiafriends.org.uk
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Bydd rhai ohonoch wedi derbyn copi o’r CDd ‘Nesau at
Iesu’ a’r llyfr ‘Cymorth gan Iesu’ ac wedi rhoi benthyg neu
ei roi fel anrheg mewn Cartref Gofal neu i unigolion wrth
ymweld. Mae’r ddau adnodd yn werthfawr iawn i rhai
sydd bellach methu mynychu’r Capel neu ei ddefnyddio
fel rhan o wasanaeth. Wel erbyn hyn mae yr adnoddau
yma ar gael yn Saesneg hefyd. Os am gopi o ‘Nearer to
Jesus’ a ‘Help from the Lord’ cysylltwch gyda swyddfa’r
Chwiorydd.

Er gwybodaeth
Oes posib i chi nodi bod holl Weinidogion a gweithwyr Eglwys
Bresbyteraidd Cymru wedi derbyn cyfeiriad e-bost newydd.
Dyma fanylion gweithwyr y Chwiorydd –
Carys Davies – carys.davies@ebcpcw.cymru
Eirian Roberts – eirian.roberts@ebcpcw.cymru
Sarah Morris – sarah.morris@ebcpcw.cymru
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PLANCED GOF

Gweithgaredd arall sydd gennym ar y ‘gweill’ ar gyfer Ffrindiau Dementia ydi
gwau planced gof trwy ddefnyddio sgwariau bychain (Twiddle Squares). Os
ydych yn fentrus, byddwch yn siŵr o fwynhau dilyn y patrwm i wneud planced
gof. Mi fedrwch hefyd, rannu sgwariau gyda’ch gilydd a gwneud plancedi fel
grŵp. Pan fyddwch wedi gorffen y blancedi gellir eu rhoi i unigolion sy’n byw
hefo dementia, wardiau a chartrefi gofal.
You will need:
Knitting needles – see ball band for suggested needle size and number of
stitches for 10 cm/4inch of knitting.
Use any yarn, washable at 30˚C
The squares can be plain or patterned, with or without items such as buttons,
tassles, ribbons and other trimmings.
Instructions for diagonal square:
1. Using any yarn, cast on 1 stitch
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2. Knit one in front, one in back, and another in front of the single stitch (you
have made 2 additional stitches)
3. K1, M1, K to end of row
4. Repeat row 3 until the diagonal edge measures 10 cm/4inch
5. K1, K2tog, K to end of row
6. Repeat row 5 until you have 2 stitches remaining and cast off.
Instructions for basic square:
1. Using any yarn, cast on the number of stitches recommended for
10cm/4inch
2. Knit in stocking stitch, or your favourite
lace/cable pattern, until work measures
10cm/4inch
3. Cast off.
Instructions for Forget-me-Not (N’ad
fi’n angof/Blodyn cof)
1. Cast on 40 stitches in blue yarn
2. K to end of row
3. *K1, CO6* to end of row (10 stitches remaining)
4. Cut yarn leaving a 20cm/18inch tail
Thread the tail through the remaining stitches and draw it tight and secure it to
form the flower
5. Embroider a yellow center to the flower, as shown in picture.
Instructions for finishing blanket:
1. Sew or crochet squares together into a blanket no more than 60cm/24inch
square.
2. Add a Forget-me-Not flower, the symbol of dementia awareness.
‘The blanket will benefit people with dementia as they often have restless
hands and like to have something to keep their hands occupied. So a Twiddle
Blanket is a great source of visual, tactile and sensory stimulation, keeping laps
warm and hands occupied!’ (uhbristol.nhs.uk)
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Rysáit sgons detys
Cynheswch y popdy (ffan) i
220˚C neu 425˚F.
Irwch dun pobi
Cynhwysion
½ pwys (225g) o flawd codi
1½ owns (40g) o siwgr
brown mân
Pinsiad o halen
3 owns (75g) o fenyn ar
dymheredd yr ystafell
2 owns (50g) o detys wedi eu torri’n fân (maint resin)
1 ŵy wedi ei guro
3 llond llwy fwrdd o iogwrt plaen neu laeth enwyn
Ychydig o flawd i’w daenu ar ben y sgons cyn mynd i’r popdy
Dull
Ychwanegu’r siwgr a’r halen yn ysgafn i’r blawd.
Rhwbio’r menyn i fewn i’r blawd yn ysgafn nes y bydd yn
friwsionllyd.
Gwasgarwch y detys ac arllwys yr ŵy i’r gymysgfa.
Ychwanegu’r iogwrt a’i gymysgu â chyllell.
Defnyddiwch eich dwylo i ddod a’r gymysgfa at ei gilydd i greu
toes.
Rholiwch y toes yn ddim llai na modfedd (2.5cm) o drwch.
Torri’r sgons gyda thorrwr a’u gosod ar dun wedi ei iro.
Hidlo ychydig o flawd ar ben y sgons.
Rhoi yn y popdy am 10 i 12 munud.
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CAIS AM FLYCHAU
CASGLU
Mae bron i ddeg mlynedd ers i mi wneud cais am flychau casglu
tuag at gasgliad y Sasiwn Cenhadol. Buodd yr ymateb yn dda
gyda llawer o flychau yn dod i’r golwg, ond yn anffodus mae’r
cyflenwad hynny wedi darfod.
Wrth i ni parhau i hyrwyddo gwaith Cenhadol a cefnogi
prosiectau newydd mae eich haelioni yn hanfodol i gefnogi
gwaith adre a rhyngwladol. Mae llawer o chwiorydd yn parhau i
ddefnyddio y bocsus casglu ac yn gweld eu bod yn ddefnyddiol
iawn yn eu cartrefi.
Felly cais sydd gennyf unwaith eto i chi edrych yng nghwpwrdd y
festri, ar y silff neu yn waelod y drôr i weld oes gennych rhai sydd
ddim yn cael defnydd. Os oes, rhannwch nhw ymysg eich
aelodau neu o fewn eich Dosbarth/Henaduriaeth neu cysylltwch
gyda swyddfa’r Chwiorydd.
Byddaf yn ddiolchgar iawn ac yn falch o glywed gennych.
Eirian
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ANRHEG I BLENTYN
Yn 2018 derbyniodd Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach
grant o £450. Anfonodd Tamsin Graves sy’n Weithiwr Cymunedol
a Rheolwr y Ganolfan air i ddiolch am y grant. Esboniodd sut
oedd cannoedd o blant wedi derbyn rhodd ychwanegol wrth
ymweld ag Ogof Sion Corn yn ystod y Ffair Nadolig.
Cynigiwyd llyfr agor y labed
i’r teuluoedd oedd eisiau
opsiwn Cymraeg, a ‘Baby
Jesus’ a ‘The Wonder of
Christmas’ yn Saesneg.
Cymerwyd dros 300 llyfr ar
y dydd, ac mi roedd rhai
dros ben hefyd i fendithio
teuluoedd y grwpiau
plantos bach sy'n cwrdd yn
Siloh.

Medde Tamsin “Diolch i
bawb sy’n galluogi y grant
hwn bob blwyddyn - mae 3
chenhedlaeth yn y
gymuned leol yma yn elwa
o'r llyfrau, wrth i neiniau,
rhieni a phlant dderbyn
rhodd Stori Geni Iesu yn
iaith eu dewis. Bendith ar
bawb!”
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PROSIECTAU NEWYDD RHYNGWLADOL 2019
1. Cynghorydd ar gyfer K Ward Ysbyty’r Synod,
Durtlang, Mizoram
Yn dilyn anerchiad Y Parch Aneurin Owen yn ystod Sasiwn Genhadol
Chwiorydd y Gogledd yn 2018, derbyniwyd awgrym o bwyllgor Sasiwn
Genhadol y Gogledd ein bod yn cefnogi nyrs yng Ngogledd Ddwyrain India.
Cysylltodd Aneurin ag Ysbyty’r Synod a dywedodd Dr Channa a Dr Sanga bod
yr angen am cynghorydd ar K Ward yn anferth. Mae’r sefyllfa yn gwaethygu yn
Mizoram a’r lefelau o HIV yno gyda’r uchaf yn India ar hyn o bryd. Yr angen
pennaf yw am gynghorydd ar y ward yn hytrach na nyrs gan bod nifer addas o
nyrsys erbyn hyn, diolch i’r Arglwydd am hynny. Byddai cael cynghorydd yn
rhyddhau amser y meddygon ac yn rhoi gwell ystod o ofal personol i’r cleifion.
Byddai’r gost o gyflogi cynghorydd yn Rs 25,000 y mis sef Rs 300,000 y
flwyddyn. Ar hyn o bryd mae yn £3,250 y flwyddyn yn ôl raddfa gyfnewid
bresennol.
Mae Aneurin yn awgrymu ein bod yn ymrwyno i gefnogi’r gwaith am dair
blynedd i ddechrau. Bydd hyn yn golygu recriwtio person cymwys ymroddedig.
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2. Cenhadaeth Japan English Presbytery Church,
Singapore
Eglwys English Presbytery yw eglwys gartref Charles a Molly Chua,
Cenhadon yn Abertawe ers sawl blwyddyn bellach, ac wedi llawenhau gyda
nhw wrth i lawer o fyfyrwyr ddod i ffydd yn yr Arglwydd Iesu trwy eu
gweinidogaeth.
Mae Eglwys English Presbytery, Singapore wedi bod yn mynd i Japan ers
trychineb Great East Japan i gynorthwyo ein brodyr a chwiorydd yno i
weinidogaethu i’r nifer mawr o bobl a gafodd eu effeithio gan y Tsunami yn
2011. Cafodd 124,000 o gartrefi eu dinistro a dadleolwyd 470,000 o bobl, yn
enwedig Japaneaid oedrannus.
Mae Charles yn dweud, “Wrth i ni gofio am poen a dioddefaint y trychineb,
rydym hefyd yn cofio’r cyfleoedd sydd wedi dod i wasanaethu a gweithio gyda’r
bobl yn Siapan am y saith mlynedd diwethaf. Achosodd y trychineb lawer o
dristwch a phoen. Ond, mae hefyd wedi ein gwneud yn ymwybodol o lawer o
bethau: y cwlwm sydd rhyngom; y cyfleoedd sydd gennym i wasanaethu ein
cymunedau a’n gilydd”. Mae caffi Saesneg yn estyn allan i Japaneaid ifanc
sy’n awyddus i wella eu Saesneg a Timau Singapore yno hefyd i annog y nifer
fach o gredinwyr sy’n addoli ar y Sul.
Gweddiwch dros deithiau Eglwys English Presbytery. Gobeithio gallwn ddod
a diweddariad yn y rhifyn nesaf o’r Bwletin.

Myfyrwyr Japan
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Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY
( 01678 520 065
8 eirian.roberts@ebcpcw.cymru

Cysodwyd gan Aeron Jones, Ty’n y Cefn, Llanuwchllyn 07729 960484
Argraffwyd gan WPG, Y Trallwng 01938 552260

