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Gair o’r 
Swyddfa

Dathlu ein
Cenhadaeth 

Wrth i mi gyflwyno
Bwletin Cenhadol rhif
73 hoffwn ddiolch i chi

gyd am eich gwaith yn ystod y
flwyddyn. Fel tîm o swyddogion
rydym wedi tystio i waith y
Genhadaeth wrth ymweld â’r
eglwysi a digwyddiadau eraill. Yn
y rhifyn yma cewch flas o rhai o’r
achlysuron arbennig a dathlu sut
mae ein Chwiorydd yn estyn allan
mewn amrywiol ffyrdd gan
ddangos cariad Duw ym mywydau
pobl, yn lleol a thu hwnt.

Roedd paratoi brwd wedi bod at
y Sasiynau Cenhadol yn y De a’r
Gogledd ac unwaith eto eleni
cafwyd anerchiadau pwerus a
bendithiol iawn. Diolch am eich
haelioni at gasgliad arbennig y
Chwiorydd a gyrhaeddodd eleni i
£31,700, hyn yn galluogi ni i
gyfrannu yn ariannol at waith ein

gweithwyr Cenhadol adre a
thramor. A son am weithwyr
tramor, braf oedd cael croesawu
Carys Humphreys, Taiwan adre
am gyfnod sabothol a derbyn gair
ganddi yn y Gymanfa Gyffredinol
yn Llandudno.

Mae wedi bod yn wych
manteisio ar bob cyfle i arddangos
adnoddau’r Chwiorydd – yn y
Sasiwn, yn ystod Adran y
Gweinidogaethau, mewn
Cynhadledd Hyfforddiant ac yn y
Gymanfa Gyffredinol - hyn yn
hyrwyddo’r gwaith ac yn gyfle i
rannu am y prosiectau. Yn ystod
2016 - 17 bydd gennym thema
newydd ar eich cyfer, felly trowch
i dudalen 13 i ddarllen mwy am
hyn.

Cofiwch ddod i gysylltiad os am
fwy o wybodaeth neu os oes
gennych stori i’w rannu am waith
Cenhadol yn eich ardal chi i ni
gael dathlu efo’n gilydd.

Eirian
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CHWIORYDD MYNYDD
SEION ABERGELE – Dydd
Mercher, 16 Mawrth 2016. ‘Roedd
yna edrych ymlaen wedi bod am y
prynhawn yma, sef, ymweld ag
Ysgol Glan Morfa, a chawsom ni
mo’n siomi. Buom yn gwrando ar
eitemau enillodd i fynd ymlaen i
Eisteddfod Sir yr Urdd a chawsom
wledd yn cynnwys dawnsio gwerin,
unawd gerdd dant, unawd, llefaru,
ensemble a’r côr. ‘Roedd yr ysgol
wedi ennill dwy darian yn
Eisteddfod y Cylch wythnos yn
flaenorol a’n dymuniadau ni yw y

bydd y llwyddiant hynny’n cael ei
ail-adrodd yn y Sir, ac yn wir yn y
Genedlaethol. Yn dilyn gwrando
ar yr eitemau, ‘roedd yn bleser
gennym fel Cymdeithas y
Chwiorydd gyflwyno dau gopi o
beibl.net (un lliw, llawn darluniau ac
un plaen) at wasanaeth Ysgol Glan
Morfa. Pob bendith iddynt wrth
eu defnyddio. Mae’n amlwg fod
cymdeithasu yn bwysig yn yr ysgol
gan i ni gael croeso cynnes gan yr
athrawon a’r plant a chyfle i gael
paned a bisged, gyda’r plant yn
gweini, cyn ymadael.
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Prynwch Feibl i’ch Ysgol leol…

Llywydd Cymdeithas y Chwiorydd Mynydd Seion, Nanlys Roberts, yn cyflwyno dau feibl.net i’r plant
ar eu hymweliad ac Ysgol Glan Morfa, Abergele. Yn y llun hefyd gwelir Huw Williams, Y Prifathro.
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Encil Is-bEncil Is-bwyllgwyllgor y Chwioror y Chwior yydddd
Ar Ebrill 14eg yng Ngwesty Llety Parc, Aberystwyth estynnodd ein Llywydd, Mrs Nerys
Biddulph, groeso cynnes i Encil Is-bwyllgor y Chwiorydd gan edrych ymlaen at gael
encilio ac ymdawelu o flaen yr Arglwydd. Braf oedd cael croesawu cynrychiolwyr yr
Henaduriaethau a Swyddogion o’r pedair Sasiwn. Yn dilyn defosiwn o adnodau Eseia 41:
6 -13 gan Eirian, treuliwyd ychydig o amser yn trafod gwaith y Chwiorydd.

Wrth estyn croeso i Parch Nan Wyn Powell Davies i arwain yr Encil, diolchodd Nerys i
Dduw am y gwaith arbennig mae Nan yn gwneud bob dydd. Defnyddiodd Nan hanes ‘Y
Wraig wrth y ffynnon’ o Ioan 4, adnodau oedd yn cyd fynd a’n thema am y flwyddyn o
Eseia 12:3. Gwahoddwyd ni i gyd at y ffynnon trwy dri phennawd (i) Y daith at y
ffynnon (ii) Dod at y ffynnon (iii) Rhyfeddod y ffynnon.

Yn 2009 roedd Nan wedi ymweld â Lesotho ar ran Cymorth Cristnogol i baratoi at Apêl
2010. Dŵr oedd eu thema y flwyddyn yna, gan ganolbwyntio ar y ffynnon. Mae’r
ffynnon yn fan cymdeithasol ac yn ganolbwynt y gymuned, gan ddod a geifr yno a
pharatoi bricets i greu tanwydd i goginio. Ond roedd sychder y wlad wedi gweld afonydd
yn sychu ond er y sychder roedd y goeden baobab yn llwyddo i dyfu a chreu ffrwyth. Y
mae fel pren a blannwyd ar lan dyfroedd, yn gwthio’i wreiddiau i’r afon, heb ofni gwres pan ddaw, a’i
ddail yn ir; ar dymor sych ni phrydera, ac ni phaid â ffrwytho. Jeremeia 17:8.

Yn ystod y prynhawn bu i ni edrych yn fanylach pam bod Iesu ar lwybr y wraig.
Darllenodd Nan fonolog ar yr hanes. Rhannwyd pawb i grwpiau bach a chawsom
drafodaeth agored gyda’r cwestiynau: Pwy ydi’r wraig a ddaeth at y ffynnon? a Pam mae hi wedi
dod am hanner dydd? A bu i’r adnodau cyfarwydd o Salm 139 helpu ni gyda’r drafodaeth
hefyd. Wrth i ni ofyn y cwestiwn Pa wahaniaeth mae’r hanes yma yn gwneud i ni? Cawsom ein
sicrhau bod ni ddim ar ben ein hunain a byddwn yn fwy ffrwythlon os awn at y ffynnon.
Cawsom air o weddi gan Nan a diolchodd Nerys iddi am Encil bendithiol iawn. Bu i
Christine Hodgins gloi yr Encil gyda gweddi. Eirian



Roedd disgwyl mawr a pharatoi
brwd wedi bod ym Methesda a
Cydweli gyda Sasiwn 2016 yn ymweld
ar ardaloedd yma. Derbyniwyd
adroddiadau cadarnhaol iawn gyda’r
Chwiorydd lleol wedi dod at eu
gilydd i sicrhau croeso a diwrnod
bendithiol iawn.

Ar Fai y 4ydd teithiodd nifer dda i
Jerwsalem, Eglwys Unedig Bethesda.
Trwy anerchiad Llinos Morris a
Mererid Mair, cawsom ddarlun clir
o’r gwaith sy’n digwydd yn Eglwys
Noddfa, Caernarfon. Gyda help Ben

a Nain, dau byped hwyliog iawn,
roedd yn hawdd deall sut mae
Noddfa yn gallu cyrraedd allan ac
agor y drws at bob oedran o’r
gymuned glos yma. Darlun dwys
iawn cawsom yn ystod gwasanaeth yr
hwyr, gyda’r Athro Mari Lloyd
Williams yn rhannu am angen yr
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Sasiwn
Cenhadol y
Chwiorydd
2016

Sasiwn Chwiorydd y Gogledd

Ben a Nain



henoed sy’n mynychu Gofal Dydd
Capel Waengoleugoed. Mae’r Capel
yn cynnig cwmni, cariad, gofal a
phryd o fwyd i lawer sy’n gwynebu
unigrwydd yn ddyddiol.

Yr un oedd y croeso yng Nghapel
Morfa, Cydweli ar Fai 19eg, gyda’r
ddwy siaradwraig yn rhannu am eu
profiadau, y naill ym Mryniau Casia
a’r llall ar strydoedd Abertawe. Roedd
y Parchedig Gwenda Richards wedi
ymweld â’r India yn ystod y Gymanfa
Gyffredinol a thrwy gyfrwng lluniau
ar y sgrin cafwyd hanes sefydlu’r
Eglwys yn yr India, cofgolofn a oedd
yn cynnwys enwau’r holl genhadon o
Gymru a’r ymweliad ag Ysbyty H.
Gordon Roberts yn Shillong. Gwaith
Bugeiliaid y Stryd oedd testun
anerchiad y Parchedig Jill-Hailey
Harries. Eglurodd sut mae’r

bugeiliaid yn rhoi clust i wrando ac
yn ymateb gyda geiriau o gysur neu
gyngor.

Bu i Chwiorydd Saesneg y De a’r
Dwyrain (Gogledd) ddod at eu gilydd
i foli’r Arglwydd. Capel Mount
Pleasant, Glyn Ebwy oedd cyrchfan
Chwiorydd y De ar gyfer eu Sasiwn
Cenhadol gyda Chwiorydd y
Dwyrain yn cael dewis yntau
Trallwng, Rhuthun, Llandudno neu
Garden Village, Wrecsam i fynychu
‘A Celebration of Mission’.

Cafodd cyfarfodydd bendithiol
iawn eu cynnal ym mhob un o’r
gwasanaethau uchod. Rydym yn
ddiolchgar i’r Siaradwyr am baratoi a
rhannu am eu profiadau, a hefyd i’r
Chwiorydd lleol am roi o’u hamser i
wasanaethu eraill. Edrychwn ymlaen
at Sasiynau 2017.
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Sasiwn Chwiorydd y De

 



Beth ydych chi'n ei wneud gyda
photel o ddŵr rydych wedi ei
dderbyn mewn cyfarfod Cenhadol?
Wel, ei yfed ydi’r peth naturiol i neud,
NEU… wel darllenwch ymlaen… 

Roedd y cyfarfod cenhadol, lle
derbyniwyd y dŵr, yn ddull newydd o
Sasiwn Cenhadol wedi ei fabwysiadu
gan Chwiorydd Gymdeithasfa’r
Dwyrain (Gogledd). Cafodd
“Celebration of Mission” ei gynnal
yng Nghapel New Street, Trallwng
gyda chyflwyniad bywiog, llawn
gwybodaeth a phleserus o’r ffordd
mae Duw ar waith heddiw. Cafodd ei
arwain gan dîm o wahanol weithwyr
yr enwad, gan gymryd fel eu thema
‘Dŵr Bywiol’ yn seiliedig ar Ioan
pennod 4; ac fel rhan o hynny
roeddem i gyd yn derbyn potel o
ddŵr (a the hyfryd ond stori arall ydi
hynny!) Daeth y dŵr adref gyda mi,
heb ei hagor ....

Yna, dydd Sul Mai 29ain ychydig
filltiroedd ymhellach i’r de mewn
capel bach gwledig o’r enw
Aberbechan, cafodd yr un botel o
ddŵr ei arllwys mewn i’r bedyddfaen
ar gyfer bedydd dwbl arbennig iawn
o fabi bach a’i mam ifanc! Roedd y
capel dan ei sang yn llawn o bobl

ifanc a babanod a phlant eraill; ac
roedd yn fraint anhygoel i glywed y
fam ifanc yn sefyll i fyny o flaen ei
holl ffrindiau ac yn gwneud ei
hymrwymiad i Iesu Grist. “Pwy
bynnag yfed y dŵr a roddaf iddo”
Dywedodd Iesu “Ni fydd yn sychedig
eto”.

Parch Jenny Garrard

Potel o ddŵr, gyda stori
i’w hadrodd
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Yn Encil Flynyddol y Chwiorydd ddeunaw mis yn ôl, bu i ni gael ein hannog
gan y Parch. Meirion Morris i weithredu 1 Ioan 3: 18 – ac ar fore Llun ym mis
Gorffennaf gwireddwyd yr anogaeth.

Daeth Mrs Jacqui Onslow, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr 'Dress a girl
around the World - UK' draw o Lundain i Gysgod y Coed, Prestatyn, i dderbyn
dros ddau gant o ffrogiau a chwe chant o Dedis y bu ein haelodau yn y cylch yn
ddygn yn eu pwytho a’u gwau. Daeth cynrychiolwyr o Henaduriaethau Dyffryn
Clwyd, Dyfrdwy a Chonwy, Fflint a'r Wyddgrug ac aelodau o’r ‘Olwyn Fewnol’
Prestatyn at eu gilydd.

DAU GANT O FFROGIAU A 
CHWE CHANT O DEDIS AR EU
FFORDD I BLANT BACH MEWN

GWLEDYDD TLAWD AR DRAWS Y BYD
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Yn ystod y bore, cawsom orig hyfryd o gerddoriaeth dan ofal, Margaret Jones, y
Fflint ac fe groesawyd Mrs. Onslow i Gymru gyda’r cynulliad yn canu un o
emynau Pantycelyn.

Mae ein diolchgarwch yn ddiffuant iawn am yr holl barodrwydd i ddangos ac i
estyn allan yn Enw yr Arglwydd Iesu Grist a gwerthfawrogwn y fraint o gael bod
yn ‘llais a llaw ei gariad Ef ’.

Cawsom ein hysbrydoli gan Mrs Onslow a’n braint fydd cael parhau i estyn
cymorth i blant bach mewn pentrefi tlawd ar draws y byd.

Nerys Hâf Biddulph,
Rehoboth, Prestatyn

[Diolch i BAWB sydd wedi ymateb i’r prosiect yma, rydym yn gwerthfawrogi eich
gwaith ac amser i ‘wnïo ffrogiau del i roi urddas i ferched ifanc’. Cofiwch gysylltu os am
gopi o’r patrwm i wnïo ffrog neu shorts i’r bechgyn a phatrwm i wau tedi bach
hefyd]
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Dyma’r olygfa yn swyddfa’r Chwiorydd cyn teithio i Brestatyn



Taith Mary Jones i'r
Bala yn ysbrydoli

cyfrol i ferched
Cafodd cyfrol newydd, wedi ei ysgrifennu gan ferched i ferched, ei lansio yn

Eisteddfod Genedlaethol y Fenni dydd Mercher 3ydd o Awst.

Yn 1800 cerddodd merch 15 mlwydd oed 26 milltir ar draws gwlad o
Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala i chwilio am Feibl Cymraeg. Wedi ei hysbrydoli
gan y daith honno, mae cyfrol Agor y Gair gyda Mari yn annog darllenwyr i ddilyn
y daith gyda darlleniad bob dydd am 26 o ddyddiau, yn cynrychioli’r 26 milltir o’r
daith. Mae 24 o ferched wedi cyfrannu at Agor y Gair gyda Mari, a’r gyfrol yn
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Merched yn lansio Agor y Gair gyda Mari yn Eisteddfod y Fenni

 



ffrwyth llafur datblygiad ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl a merched o
amrywiaeth eang o eglwysi a sefydliadau yng Nghymru. Daeth 11 o’r cyfranwyr i’r
Eisteddfod i ddathlu’r lansiad ym mhabell Cytûn yn Eisteddfod y Fenni 2016,
gyda darlleniadau o’r gyfrol gan rai o’r cyfranwyr - yn gynnwys Nerys Siddall,
Rheolwr a Swyddog Addysg Byd Mary Jones a Sarah Morris, un o olygyddion y
gyfrol - a mwy am hanes Mary Jones ei hun a’i thaith.

Meddai Christine Daniel, Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru ac un
arall o olygyddion:

“Rydym yn hynod o falch o fedru lansio’r gyfrol hon. Roedd Mary Jones yn wraig ifanc
arbennig iawn ac yn ysbrydoliaeth i nifer ohonom. Yn y gyfrol hon roeddem am ddathlu ei
champ, ei phenderfyniad a’i ffydd a’i ddefnyddio er mwyn helpu merched yn ei bywyd o ddydd i
ddydd.

Rydym wedi annog ein cyfranwyr i ddefnyddio eu llais eu hunain ac mae’n
adlewyrchu merched o bob cwr o Gymru, o bob oed, yn Gymry iaith gyntaf ac
yn ddysgwyr”.

Gellir prynu’r gyfrol ym Myd Mary Jones
yn Llanycil ger y Bala 
www.bydmaryjonesworld.org.uk

ar lein trwy siop Cymdeithas y Beibl
www.biblesociety.org.uk 

neu o swyddfa’r Chwiorydd yn y Bala am
£2.50

Cafodd y gyfrol ei ddefnyddio yn
ddiweddar yn ystod Encil Sasiwn y
Gogledd. Gwahoddwyd Nerys Siddall i
arwain yr Encil eleni gyda ymweliad i Fyd
Mary Jones yn Llanycil. Llywyddwyd y diwrnod gan Marion Simkin gyda
defosiwn hyfryd a darlleniad o Salm 121. Cawsom hanes sefydlu Byd Mary Jones
gan Nerys a chyfle i ymweld â’r ganolfan. Roedd yn ddiwrnod bendithiol iawn
gyda chyfle i fyfyrio a thrafod darnau o’r gyfrol gan gymharu â phrofiadau
personol.
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Mynd a dod…
Estynnwn groeso yn ôl i Gymru i Judith Jones. Treuliodd Judith pedwar mis

yng Ngholeg y Bala yn ystod 2015 yn helpu gyda chyrsiau ac ymweld ag ysgolion
ymysg pethau eraill. Roedd Judith yn gwybod bod gan Dduw gynllun ar ei chyfer
ac mae’n debyg bod y cynllun wedi parhau ar ei chalon wedi iddi ddychwelyd i
Batagonia gan iddi gael yr alwad i ddod yn ôl i’r ardal. Erbyn hyn mae Judith yn
gweithio gyda Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a
Theuluoedd ac yn byw yn Y Bala. Derbyniodd £300 gan y Chwiorydd tuag at
brynu adnoddau.

COLEG Y BALA - Yn dilyn tair blynedd fel Is-warden Coleg y Bala mae
Nicola Lloyd wedi symud i fyw i’r Drenewydd. Yn ystod yr amser yma buodd
Nicola yn arwain cyrsiau plant ac ieuenctid, CIC a grwpiau Alffa. Ar fore
Mercher roedd hi’n croesawu rhieni a phlant bach yr ardal i gylch Ti a Fi ac yn
mwynhau treulio amser gyda’r plant bach. Dymunwn yn dda i Nicola wrth iddi
ddilyn gyrfa newydd a hefyd ar achlysur ei phriodas â Lloyd Pritchard.

Llongyfarchiadau i Jack Newbould sydd wedi ei apwyntio yn Is-warden Coleg
y Bala. Rydym yn dymuno’n dda i Jack ac yn gweddïo bydd yn derbyn nerth yr
Arglwydd wrth iddo ddechrau’r swydd newydd.

Ers mis Medi mae’r Coleg wedi croesawu dau fyfyriwr newydd i ddilyn cwrs
hyfforddi blwyddyn gap. Mae Rhys Hughes, Llandderfel, ger Y Bala newydd
gwblhau cwrs Lefel A yn Ysgol y Berwyn ac am ddefnyddio ei flwyddyn i agosáu
at Dduw ac i ddysgu gan wahanol Gristnogion. Ei fwriad ydi mynd ymlaen i
ddysgu plant felly bydd y profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc yn
werthfawr iawn.

Un o Benygroes, Caernarfon ydi Sion Jones. Mae yntau hefyd newydd
gwblhau ei Lefel A ac yn mwynhau chwaraeon yn ei amser hamdden. Yn
wahanol i Rhys tydi Sion ddim wedi penderfynu beth mae am wneud yn dilyn ei
flwyddyn allan ond yn bendant am ddefnyddio’r amser gwerthfawr yma i gael
arweiniad gan eraill a datblygu ei berthynas a Duw. Rydym yn edrych ymlaen at
gael dod i adnabod Rhys a Sion ac yn gweddïo bydd eu hamser yn cael ei
gyfoethogi wrth iddynt dderbyn hyfforddiant ac arweiniad gan Gristnogion eraill.
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THEMA 2016 - 17
Mae 2016-17 yn dymor newydd, sy’n dod a thema

newydd gyda fo. Rydym wedi dewis 1 Ioan 3: 18 Fy
mhlant, gadewch inni garu, nid ar air nac ar dafod ond mewn
gweithred a gwirionedd ac wedi dewis ein thema eleni mewn
cydweithrediad a Chymorth Cristnogol gydag ystyriaeth i
apêl yr enwad yn 2017 - Corwynt Cariad. Gobeithio bydd
yr adnod yn eich annog i wasanaethu yn eich cymuned ac
i ddangos cariad at eraill. Bydd yr Astudiaeth Beibl a
Gwasanaeth ar gael yn fuan, cofiwch gysylltu os am
gopïau.

I helpu chi ddangos eich cariad rydym wedi dod o hyd
i’r patrwm gwau yma ar gyfer pobl sy’n dioddef gyda dementia. Mae’r ‘Faneg Gof ’ yn
darparu rhywbeth i’r claf afael a ffidlan, hyn yn helpu i leihau pryder a hybu tawelwch.
Mae gan y faneg amrywiaeth o eitemau, fel ruban, botymau a gleiniau wedi eu gwnïo
ymlaen hyn yn darparu gweithgaredd i’r claf. Mae’r patrwm yn hawdd ac yn berffaith i
ddefnyddio unrhyw ddarnau neu beli o wlân sydd ganddo’ch dros ben - mae gwedd
wahanol hefyd yn hybu cyffroad.

Materials
Needles: 6.00 mm. (no 4) 
Odd balls of double knitting or chunky wool 
Buttons, ribbons, lace, anything that can be ‘twiddled’ but will not break or have sharp
edges 

Directions 
Cuff
1. Cast on 40 sts using 2 strands of double knitting or 1 strand of chunky wool
2. Work in stocking stitch (knit 1 row, purl 1 row) for 11ins 

Muff body 
3. Continue with stocking stitch using oddments of various textures of wool 

e.g. mohair, ribbon, chenille, chunky, etc until work measures 23ins 
4. Cast off.
5. Decorate the muff body with beads, flowers, buttons, lace, ribbon, etc

Make sure each item is securely attached. If using ribbon, stitch it in place on the
wrong side of the muff and pull the ribbon through to the right side before tying into
a bow.

Double check that everything cannot be pulled off.

6. Join the long sides together with pearl side facing you.
7. Turn the muff inside out.
8. Push cuff up inside the muff body and sew together the two short ends.

There will be ‘twiddles’ on the inside and outside of the muff.
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Y Gronfa Argyfwng...
Yn ystod y flwyddyn derbyniwyd tri chais i law y swyddogion a thrysoryddion a
braint oedd cael anfon arian o’r Gronfa Argyfwng i’r canlynol.

Trwy law Samantha Hodgins daeth cais tuag at grŵp babanod sydd wedi sefydlu
yng Nghapel Gorseinon, anfonwyd £100 at brynu adnoddau addas i’r plant.

Anfonwyd £100 at brynu teledu i hyrwyddo gwaith bobl ifanc ac wrth rhag
hysbysu gweithgareddau yn y bar goffi yn Y Morlan, Aberystwyth.

Daeth cais i law trwy law Parch Janice Jones, St Mellons, Caerdydd. Roedd teulu
ifanc angen help ariannol i’w merch fach fynychu meithrinfa ‘Little Fishes
Nursery’. Tristwch mawr oedd darllen hanes y teulu wedi iddynt fod mewn
damwain car a cholli eu mab bach o ganlyniad. Anfonwyd rhodd o £100 yn
gyfraniad at gost y feithrinfa ac mae ein gweddïau yn mynd allan wrth i’r teulu
yma ddod i delerau a’u colled a chryfhau yn gorfforol yn dilyn y ddamwain.

Rydym yn llongyfarch Elin Bryn Williams o Bwllheli sydd wedi graddio eleni ym
Mhrif Ysgol Bangor. O fis Medi eleni mae Elin am wirfoddoli am 10 mis fel
Gweithiwr Cyswllt Undeb Cristnogol, Prifysgol Cymru ym Mangor. Anfonwyd
£500 i Elin tuag at ei chostau. Dymuwn yn dda iddi yn ystod y cyfnod yma ac i’r
dyfodol hefyd.

Y GRONFA GROESO
Pleser mawr oedd derbyn cais gan Sara Edwards o’r Bala a darllen am ei
chynlluniau i fynd allan i Delhi i weithio o dan y cynllun ‘Baptist Mission
Society’. Ym mis Hydref Sara fydd y Gymraes gyntaf i wirfoddoli gyda’r
prosiect ‘Anusaran’ fydd yn cynnwys gwirfoddoli mewn ysgol lle nid yw’r
plant yn gallu fforddio cael addysg llawn amser neu ddim o gwbl a hefyd
gwirfoddoli gydag ymgyrch grymuso merched ifanc. Merch ifanc pedair ar
bymtheg oed ydi Sara a gwyddwn am ei hangerdd a’i chariad i waith yr
Arglwydd. Yn ystod Penwythnos Genod, Coleg y Bala rhannodd Sara yn
agored am ei phrofiad yn tyfu fyny yn Gristion a’i anawsterau iechyd ers yn
fabi bach. Gweddïwn bydd yr Arglwydd yn gofalu am Sara a bydd pob
profiad newydd yn cael ei fendithio trwy law yr Ysbryd Glan. Derbyniodd
Sarah £500 o’r Gronfa Groeso tuag at ei thaith. Edrychwn ymlaen at
glywed am ei phrofiadau mewn rhifyn o’r Bwletin, Penwythnos Genod 2017
a mae hi hefyd yn fodlon anerch mewn cyfarfod Chwiorydd.
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Yn flynyddol rydym yn dosrannu casgliad y Chwiorydd i hybu gwaith ein
Canolfannau, Gweithwyr a phrosiectau yng Nghymru, (gweler llythyr o
DDIOLCH yn eich Capel yn fuan). Ond o dro i dro daw gwybodaeth am
brosiectau tramor. Yn ddiweddar derbyniodd y Trysoryddion a swyddogion
manylion am bedwar prosiect, tri ohonynt trwy law aelodau Eglwys
Bresbyteraidd Cymru:

CORNERSTONE UGANDA - sefydlwyd yr elusen yma gan Nancy Spencer
a Sara Barnet sy’n aelodau yng Nghapel Gelligroes. Mae’r elusen yn
cynorthwyo pobl ifanc yn Uganda gan gynnig llety, addysg, sgiliau bywyd a
hyfforddiant. Trwy ein rhodd o £2,000 eu dymuniad yw gweld y bobl ifanc yn
datblygu i fod yn weithwyr cydwybodol o’u cymuned, yn bobl llawn hygredd a
thosturi.

REACHING ROMANIA - mae Irene a Wayne Phillips yn ymddiriedolwyr
o’r elusen yma ac yn aelodau yn Aberhonddu. Am bymtheg mlynedd mae’r
ddau wedi ceisio darparu cefnogaeth gorfforol, emosiynol ac ariannol, ac yn
bennaf, ysbrydol, i rai mewn angen enbyd. Cafodd £2,000 ei anfon i gyrraedd
allan at anghenion sylfaenol pobl hyn, cefnogi cartrefi plant, cleifion mewn
ysbyty meddwl, babanod bregus, y digartref a llawer mwy.

TÎM GOFAL IECHYD SYLFAENOL YSBYTY TEBELLONG -
HIV/TB - mae Dr Graham Thomas yn aelod yng Nghapel Tegid, Y Bala ac
wedi ymweld ar ysbyty yma sawl blwyddyn. Ar hyn o bryd Lesotho sydd a’r
ganran uchaf o achosion HIV yn y byd. Bydd £3,000 (a ddaeth o arian wedi ei
neilltuo at brosiect HIV/AIDS) yn mynd at gyflogi 3 Cynghorydd, hyfforddi
12 Gweithiwr Iechyd teithiol i sgrinio am TB, cyflogi 2 Weithiwr Iechyd i
Hosbis HaMapot a chefnogi plant amddifad drwy Eglwys Ntata Tsepa.

APÊL SYCHDER LESOTHO - cafodd £2,000 ei anfon at Dolen Cymru i
gefnogi’r elusen ‘Send a Cow Lesotho’ i ddarparu hadau llysiau i deuluoedd i’w
plannu i gynhyrchu bwyd. Mae Llywodraeth Lesotho wedi cyhoeddi bod y
wlad mewn stad o sychder argyfyngus gan apelio am gefnogaeth i gynnal y
650,000 o bobl a fydd angen cymorth yn 2016/17. Disgwylir bydd llawer yn
newynu a marw.

PROSIECTAU TRAMOR
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