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Neges Nadolig gan Christine Hodgins
Llywydd Is-bwyllgor y Chwiorydd
wy’n falch iawn o’r cyfle yma i
ddymuno Nadolig llawen iawn i
chi i gyd, ac yn gobeithio y
byddwch yn mwynhau’r rhifyn Nadolig
hwn o’r Bwletin Cenhadol.

R

cyllid yn prinhau a gweinidogaeth yn
methu. Rydym wedi galaru wrth golli
aelodau hŷn ac yn poeni am y niwed
emosiynol y mae hyn wedi’i chymryd
ar y rhai iau.

Ysgrifennodd Luc yn ei efengyl, “Ar ôl
iddi esgor ar ei mab cyntaf-anedig, fe’i
lapiodd yn dynn mewn lliain a’i osod
mewn preseb.”

Rydym hefyd wedi poeni am y
cyfleoedd i’r efengyl. Mae cymaint o’n
gweinidogaethau wedi cael eu cwtogi
neu eu rhoi o’r neilltu. Mae rhai wedi
gallu mynychu gwasanaethau byr ar y
Sul ac eraill heb lwyddo i gael hynny.
Am bron i ddwy flynedd y cyfan yr
ydym wedi gallu ei wneud yw lapio’r
anrheg werthfawr sydd gennym a’i
warchod orau ag y gallem, gan aros i’r
amser hwn basio.

Onid yw Luc yn rhoi manylion
hyfryd yn ei ddisgrifiad o’r Nadolig
cyntaf? Gallwn ddychmygu Mair yn
edrych i lawr ar ei mab newydd-anedig,
yn llawn cariad mamol ac
ymwybyddiaeth ddifrifol ei bod yn
gofalu am y plentyn a fyddai ryw ddydd
yn achub y byd rhag tywyllwch a
marwolaeth.
Ond mae manylion Luc, yn ein
hatgoffa bod yr amser hwn eto i ddod.
Ar yr adeg yna, y prif beth i Mair ei
wneud, oedd swatio ei phlentyn, a’i
gadw’n ddiogel ac yn gynnes. Roedd
diogelwch yn hanfodol! Roedd baw ac
afiechyd o gwmpas y lle, a chyn bo hir
byddai y Brenin Herod yn bygwth
marwolaeth. Yn wir roedd y Golau wedi
dod i fyd tywyll. Ymhen amser byddai’r
brethyn yn cael ei dynnu. Byddai’n
dysgu cerdded a siarad a byddai un
diwrnod yn gweinidogaethu’r Gair a
cherdded i’r groes ac o’r bedd.
Ond i Mair, dyna oedd y dyfodol.
Roedd angen rhywbeth arall ar y
presennol.
Rydyn ni wedi treulio’r ddau Nadolig
diwethaf mewn lle tywyll. Dwy flynedd
o bwysau arnom fel enwad. Rydym
wedi poeni am adeiladau’n dirywio,
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Mae’r Bwletin hwn yn ddathliad o rai
o’r pethau yr ydym wedi llwyddo i’w
gwneud. Mae hefyd yn anogaeth inni
barhau i amddiffyn a charu’r hyn sydd
gennym, yn ddisgwylgar ar gyfer yr
amser pan fydd y cyfnod presennol hwn
wedi pasio a gallwn ddadlapio a chamu
ymlaen.
Nadolig Llawen a gadewch inni
weddïo am flwyddyn newydd wahanol
a llewyrchus iawn. Boed i Dduw ein
bendithio ni i gyd.

GOLUD: Trysori Ffydd a Bywyd
Byw gyda Dementia
Lansiwyd cynllun GOLUD ym mis Medi eleni ac
fe'i harweinir gan Is-bwyllgor y Merched.
Wrth wraidd y cynllun yw’r nod o drysori ffydd y
rhai sy’n byw â dementia trwy gefnogi unigolion
a’u teulu/gofalwyr i addoli, i gynnal eu ffydd yn
Iesu a pharhau i berthyn i gymuned yr eglwys.
Pam fod GOLUD yn berthnasol i ni heddiw? Mae
dementia yn glefyd y clywn amdano yn aml y
dyddiau hyn gan ei fod ar gynnydd. Mae’n gallu
effeithio ar bobl o fewn ein teuluoedd, ein cylch ffrindiau a chymuned y capel.
Pump neges allwedol i’n helpu i ddeall dementia:
•
Dyw dementia ddim yn rhan naturiol o heneiddio.
•
Clefydau sy’n effeithio ar yr ymennydd sy’n achosi dementia.
•
Dyw dementia ddim yn golygu colli cof yn unig-gall effeithio ar y
ffordd mae rhywun yn meddwl, yn cyfathrebu ac yn gwneud pethau
bob dydd.
•
Mae posib byw yn dda gyda dementia.
•
Mae mwy i berson na dementia.
(rhan allan o Sesiwn Ffrindiau Dementia)
Bwriad GOLUD yw nid yn unig i godi ymwybyddiaeth am dementia trwy
Ffrindiau Dementia, ond hefyd i ddarparu adnoddau Beiblaidd i ddwyn cysur a
gobaith trwy’r cyfnod o fyw gyda dementia.
Am fwy o wybodaeth am GOLUD ewch i:
Tudalen GOLUD ar wefan EBC https://www.ebcpcw.cymru/cy/golud/
Tudalen GOLUDdementia Facebook
Trwy’r capel a’r henaduriaeth

Cydlynwyr GOLUD
De Cymru:
Gogledd Cymru:
Sasiwn y Dwyrain:

Sarah Morris - sarah.morris@ebcpcw.cymru
Rhif cyswllt: 01559 364928 / 07554005423
Carys Davies - carys.davies@ebcpcw.cymru
Rhif cyswllt: 01248 750323 / 07902 059832
Samantha Hodgins - sam.hodgins@ebcpcw.cymru
Rhif cyswllt: 07581 214847
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Dewch at y bwrdd …
Rydym yn moli Duw am y fendith ac yn diolch i Carys Davies a Sarah Morris
o gael cynnal astudiaethau Beibl bob pythefnos ar Zoom ers mis Ionawr. Ein
cyfres gyntaf oedd cyfres o 6 Astudiaeth ar Salm 23, yn seiliedig ar yr
astudiaethau o'r llyfr thema ‘Y Bugail Da’. Roedd yr ail gyfres ar Ferched
gyfarfu â Iesu, a’u neges i ni heddiw. Yn ystod pob astudiaeth cawsom grwpiau
bach i drafod y testun ac i weddïo. Ers mis Medi mae'r merched wedi ymuno
gyda’r Astudiaeth ‘Byw mewn Gobaith’, cyfres o 7 astudiaeth ar ferched yn yr
Hen Destament.
Mae tua 120 o ferched wedi ymuno o’r
Gogledd, De a’r Dwyrain (Saesneg), gyda
rhwng 15 a 30 yn mynychu pob astudiaeth.
Mae’n anodd mynegi’r wefr o allu astudio gair
Duw gyda ffrindiau - hen a newydd - o bob
rhan o Gymru a tu hwnt, i rannu profiadau a
gweddïo gyda’n gilydd.
Rydym yn bwriadu parhau
â'n hastudiaethau Zoom
yn y flwyddyn newydd
oherwydd y
gwerthfawrogiad ysgubol
o'r astudiaethau.
Dyma ychydig o eiriau gan dair sydd wedi mynychu’r Astudiaethau
Ron i mor falch i glywed, yn ystod y “lockdown”, fod Is-bwyllgor y Chwiorydd yn
paratoi cyfres o astudiaethau Beiblaidd ar Zoom! Wel, hwre! Syniad da iawn yn fy
nhyb i......golau yn y tywyllwch, hyd yn oed!
Dechreuodd y gyfres gynta, “Dewch at y Bwrdd,” yn mis Ionawr gyda Salm 23.
Roedd yn codi’r galon! Mor hyfryd oedd clywed merched o bob rhan o’r De ‘ma
yn cyflwyno eu hunain, a chyn bo hir, yn dod i ‘nabod nhw fel ffrindiau yn yr
Arglwydd. Rhywbeth oedd yn cynhesu’r galon wrth i ni ddod at y Bwrdd i wledda
ar Gair Duw.
Y cyfres bresennol yw “Byw mewn Gobaith – Merched yr Hen Destament.” Yn
dechrau gyda Efa! Ges i sioc, achos dwi erioed wedi meddwl lot am Efa, ar
wahan ei fod hi’n wraig i Adda a hi oedd y cynta i flasu’r ffrwyth gwaharddiedig!
Ond, roedd gymaint i mi ddysgu amdani! Sara a Miriam oedd y rhai nesa i'n
hysbrydoli, gydai ffydd dewr a chadarn i wynebu pob sialens a her, yn nerth yr
Arglwydd. Bendith o’r mwyaf yw cofio fod yr un Arglwydd yn cydgerdded gyda ni
heddiw, ac felly ein braint yw “Byw mewn Gobaith,” hefyd.
Diolch o galon i Sarah a Carys am eu harweiniad fyddlon a chroesawgar bob
pythefnos. Gallwch ymuno gyda ni naill ai ar nos Lun am 7 o’r gloch neu
brynhawn dydd Gwener am 1.30. Bydd croeso cynnes yn aros i chi!
Bethan Richards, Abertawe
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Heddwch i chi gyd. Yn 2021 rydym wedi cael astudiaethau Beibl ar-lein
trwy Zoom. Mae wedi bod yn hafan mor ddiogel rhag y straen a’r pryder
sydd wedi dychryn ein byd yn ystod y misoedd diwethaf. Dechreuon ni
gyda chyfres ar Salm 23 (Yr Arglwydd yw ein bugail) a nawr (Tachwedd
2021) rydym yn edrych ar wahanol ferched yn y Beibl. Mae wedi bod yn
amser mor galonogol gweld sut roedd eraill yn ymddiried yn Nuw yn ystod
eu heriau eu hunain.
Mae hefyd yn fy atgoffa o Salm 119:23 - ‘Er i dywysogion eistedd mewn
cynllwyn yn f’erbyn, bydd dy was yn myfyrio ar dy ddeddfau; 24 y mae dy
farnedigaethau’n hyfrydwch i mi, a hefyd yn gynghorwyr i mi’. Mae'n sôn
am ystum o roi gair Duw o flaen y sefyllfaoedd rydyn ni'n eu hwynebu. Ac,
o ystyried ein byd presennol, dim ond un
sefydlogrwydd sydd: Gair Duw. Mae'n ddigyfnewid.
Felly, byddwn yn annog pawb sy’n barod i ddod i
yfed wrth ffynnon gair Duw. Gadewch inni fyfyrio ar Ei
ryfeddodau a daioni Ei gariad.
Gobeithio eich gweld yn fuan.
Cyfarchion, Chwaer yng Nghrist.
Priscila Gonçalves
Yr Iseldiroedd

Bendith i mi yn ystod y cyfnod clo oedd cael fy arwain at y sesiynau yma, a
glywais amdanynt drwy gyhoeddiadau’r capel. Roedd yn rhwydd iawn ymuno
efo’r cyfarfodydd ar zoom, a golygai hyn nad oedd rhaid pryderu am gerdded i
mewn i ystafell heb adnabod fawr o neb. Peth hynod o braf oedd profi awyrgylch
groes-awgar a chyfeillgar y cyfarfodydd, gyda dros ugain o ferched yn ymuno bob
tro.
Yn ystod y sesiynau rydym wedi cael ein harwain yn ystyriol trwy fyfyrdodau ar
Salm 23, ac ar hanes a bywydau nifer o ferched y Testament Newydd a’r Hen
Destament. Wrth astudio’r testun, mae defnydd helaeth o adnodau’r Beibl yn
ehangu ein deall, ac yn ein harwain i weld cynllun a gallu Duw yn fwy eglur. Mae’r
darpariaeth hollol drylwyr o’r cynnwys a’r cyflwyno yn gwneud y sesiynau yn
bleser i’w dilyn.
Wedi’r cyflwyniad byddwn yn rhannu yn grwpiau trafod am rhyw ddeng munud.
Mae’n dda cael cyfle i ddod i adnabod merched Cristnogol o wahanol rannau o
Gymru. Cawn amser gwerthfawr o rannu argraffiadau a sylwadau, gan elwa ar yr
hyn mae eraill wedi sylwi arno.
Byddaf yn edrych ymlaen at y cyfarfodydd yma bob yn ail nos Lun. Diolchaf i
Dduw am y cyfle i ddysgu mwy amdano, ac am waith ffyddlon y rhai sy’n paratoi
ar ein cyfer. – Gwenith Jones, Yr Wyddgrug

Diolch i’r dair am rannu eu profiadau a gobeithio eu bod wedi ysbrydoli
chi i ymuno hefyd. Cofiwch gysylltu gyda swyddfa’r Chwiorydd am fwy o
wybodaeth neu i dderbyn y linc.
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Adolygiad llyfr – anrheg Nadolig perffaith
Ychydig o flynyddoedd yn ôl mynychodd fy mam gynhadledd undydd
gan Pilgrim’s Friend Society. Bwriad y gynhadledd oedd helpu
eglwysi edrych ar faterion yn ymwneud â henaint a dementia.
Cafodd ei chyffwrdd yn fawr gan gynnwys y gynhadledd ac un o’r
llyfrau a brynodd yno oedd Dementia from the Inside gan Dr
Jennifer Bute. Gwnaeth y llyfr argraff fawr arni hefyd a phan
ddywedais wrthi am ein cynlluniau i ddechrau cynllun GOLUD
rhoddodd y llyfr i mi – gan ei argymell yn fawr.
Y llyfr hwn oedd fy nghyflwyniad i dementia. Mae’n gofiant sy’n
cynhesu’r galon, lle mae Dr Bute yn cofnodi ei bywyd o’i
phlentyndod, drwy ei diagnosis gyda dementia ifanc yn 2009, hyd at
2018 pan ysgrifennodd y llyfr gyda Louise Morse. Mae ei ffydd
Gristnogol a’i 25 mlynedd o brofiad fel meddyg teulu yn dod at ei
gilydd yn y llyfr ac mae ei stori’n datgelu sut beth yw byw gyda
dementia tra hefyd yn cynnig dealltwriaeth gwerthfawr a chyngor
ymarferol. Mae’n adrodd llawer o straeon am bobl y mae wedi cwrdd
ac wedi helpu ar eu taith dementia, ac mae’r straeon hyn yn gwneud
y llyfr yn gymaint o bleser i’w ddarllen. Mae’n dweud, “Nod y llyfr yw
cynnig gobaith i bobl sy’n byw gyda
dementia a rhoi gobaith i’r rhai sy’n
teithio gyda nhw. Bwriedir iddo hefyd
roi gogoniant i Dduw." Rwy’n siŵr
bod ei dymuniad yn cael ei wireddu
bob tro mae rhywun yn codi ei llyfr
am fod persbectif cadarnhaol a llawn
ffydd Jennifer yn disgleirio drwy’r
tudalennau.
Sarah Morris

Dementia from the Inside
Dr Jennifer Bute gyda Louise Morse
SPCK 2018
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Nadolig Amgen
Mae SHARE (Supporting Homeless And Refugees
Everywhere) wedi bod yn gweithredu hwb yn Eglwys
Bresbyteraidd City Road yng Nghaer ers 2019. Mae
Sandra, rheolwr yr Hwb, wedi rhannu ychydig gyda ni
ynglŷn â sut beth yw gweithio ar Ddydd Nadolig.
Ydy'r Nadolig yn amser prysur i chi?
Mae'r Nadolig yn bwysig iawn yn SHARE. Yn ogystal
â gweithio gyda phobl ddigartref rydym hefyd yn
gweithio gyda phobl fregus a phobl sy'n cael y
Nadolig yn amser unig.
Beth ydych chi'n ei wneud i baratoi ar gyfer Dydd Nadolig?
Rydyn ni'n trefnu'r ystafell ychydig yn wahanol ar gyfer Dydd Nadolig. Fel rheol
mae wedi'i osod fel siop goffi ond rydym am i bobl deimlo’n agosach at ei gilydd
felly rydyn ni'n gosod coeden Nadolig yng nghanol yr ystafell ac yna'n rhoi'r
byrddau mewn cylch o’i gwmpas. O dan y goeden mae anrhegion wedi'u lapio
yn barod i'w dosbarthu. Yn ogystal ag anrheg rydyn ni'n rhoi bag teithio i bawb
gyda phethau i'w helpu i oroesi ar y strydoedd.
Ydych chi'n darparu Cinio Nadolig?
Rydyn ni'n ddiolchgar iawn bod y bwyty
dros y ffordd yn paratoi cinio Nadolig ar
gyfer tua 50 o bobl ac maen nhw'n ei
ddosbarthu ar y diwrnod. Twrci a'r holl
trimins ynghyd â phwdin Nadolig.
Oes gennych chi help gyda'r gwaith?
Rydym yn cael cefnogaeth gan hyd at
ddwsin o wirfoddolwyr sy'n dod draw i
wasanaethu a chefnogi a golchi llestri.
Mae'r gwirfoddolwyr yn cynnwys rhai sydd
wedi profi bywyd ar y strydoedd ac sy'n
gwybod sut gall y Nadolig fod yn amser trist
i'r anghenus.

Parch Jonathan Hodgins gyda
Sandra Rheolwr yr Hwb
a Mark un o’r gwirfoddolwyr.

Beth ydych chi'n ei wneud am weddill y
dydd?
Ar ôl y pryd bwyd rydym yn cael amser i
ganu ag yna ffarwelio â phawb gyda
cherdyn Nadolig wedi'i lofnodi gan holl
ffrindiau yn SHARE.
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PROSIECTAU TRAMOR CENHADOL
DIWEDDARIAD:
Reaching Romania
Ar hyn o bryd mae WIDOWS MITE PROJECT yn darparu parseli bwyd misol
a lwfans coed gaeaf / gwresogi ar gyfer 38 o bobl fregus sy’n byw mewn tlodi.
Mae pob achos yn unigryw ac mae Ramona, ein harweinydd eneiniog yn
Rwmania yn edrych yn ofalus ar eu hanghenion unigol ac yn darparu’r hyn sy’n
ofynnol. Yn ogystal â chymorth bwyd a thanwydd gaeaf mae angen cymorth
ariannol ar rai gyda’u meddyginiaeth tra bod eraill angen cymhorthion anabledd
neu weithiau offer neu atgyweiriadau adeilad. Mae eglwys Ramona yn helpu
gyda dillad ail law. Er gwaethaf y pandemig, parhaodd y parseli bwyd a’r
ymweliadau â hwy o dan ganllawiau’r Llywodraeth. Ein nod yw gwella ansawdd
eu bywyd wrth gynnig anogaeth a gobaith ysbrydol.

Dyma ychydig o fanylion am gefndir ac amgylchiadau’r bobl fregus rydym yn
cefnogi. Rwy’n gobeithio bod hyn yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae Duw yn
gweithio ym mywydau a chalonnau pobl o ganlyniad uniongyrchol i’ch cariad,
eich caredigrwydd a’ch haelioni. Felicia: 68 oed wedi bod yn wraig weddw ers
blynyddoedd ac yn byw mewn pentref gwledig. Mae hi wedi tyfu i garu’r
Arglwydd, cafodd ei bedyddio y llynedd ac mae ganddi angerdd am weddi. Mae
hi’n wael iawn ac mor ddiolchgar iawn am ei pharseli bwyd a’i hymweliadau.
Gizele: Mae hi’n fam 69 oed gyda merch 20 oed o’r un enw yn byw gyda’i
gilydd. Mae hon yn sefyllfa dorcalonnus. Bu’r fam sengl ifanc mewn damwain
car ym mis Ionawr eleni - yn anffodus bu farw ei gŵr ac un o’i meibion. Yn
wyrthiol goroesodd hi a’i mab arall ond mae’r profiad wedi eu gadael â
phroblemau corfforol a chreithiau emosiynol. Maent yn byw mewn tlodi eithafol
ac mae y gronfa wedi galluogi ni i brynu peiriant golchi dillad â llaw yn ogystal â
chyflenwi bwyd misol a chymorth ysbrydol trwy ymweliadau. Juliana: Mam
sengl 47 oed sy’n ei chael hi’n anodd gyda 2 o blant. Fe wnaeth hi wahanu
oddi wrth ei gŵr ymosodol a threisgar a gafodd ei garcharu. Mae hi’n gweithio’n
galed mewn ffatri i dalu ei rhent ond mae’n byw mewn ofn cyson y bydd ei gŵr
yn dod o hyd iddi hi a’r plant. Mae cymorth bwyd misol ac ymweliadau cartref
yn hanfodol ar gyfer ei lles.
Irene Phillips (Gorffennaf 2021)
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Ysbyty Tebellong, Lesotho HIV/Aids
Yn Lesotho mae cyfyngiadau Covid wedi effeithio pobl hen ac ifanc, gyda’r
feirws yn achosi marwolaethau a salwch difrifol. Mae sawl cyfnod clo wedi
effeithio yn drwm ar yr economi a phawb sydd yn dibynnu ar incwm bach i
gynnal a bwydo teulu. Mae’r ysgolion wedi eu hail agor gyda chyfyngiadau
mewn lle ac rydem wedi darparu digon o hylif glendid dwylo i’r 7 ysgol leol er
mwyn galluogi hyn.
Roedd (yr unig) dau feddyg yn Ysbyty Tebellong wedi dal Covid tua diwedd
2020. Roedd y ddau yn ddifrifol sâl a gyda salwch nyrsiaid hefyd daeth gwaith
yr ysbyty i stop bron am rhai misoedd.
Adeg hyn y llynedd derbyniwyd adroddiadau lu a thorgalonus gan yr eglwys
a’r gymuned am ddiffyg bwyd i’r teuluoedd mwyaf anghenus, anfonwyd arian ar
gyfer rhaglen bwydo argyfyngus. Derbyniwyd rhyw 100 teulu bwyd am fis.
Mae gwaith cradd HIV Lesotho wedi parhau gyda’r tîm mynydd yn ymweld â’r
clinigau anghysbell a grwpiau i drafod iechyd rhywiol pobl ifanc wedi eu
sefydlu.
Mae sawl prosiect cefnogi’r ieuenctid i ddechrau busnesau bach wedi mynd
yn eu Blaenau. Mae’r eglwys wedi helpu sefydlu a chynnal grŵp bach sydd yn
dysgu sgiliau cyfrifiadurol a mae paratoadau ar waith i recriwtio 12 o ffermwyr
ifainc ar gyfer hyfforddiant a mentora “Farming God’s Way”.
Mae’r gweinidog, Pastor Tsepa, wedi cydlynu llawer o ofal i’r plant bregus a
phobl gydag anableddau. Yn ystod dechrau 2021 cynhaliwyd apêl arall ar sail
cais Ysbyty Tebellong am “PPE”, cyffuriau (steroid a theneuo gwaed) a
pheirannau i fedi ocsigen o’r awyr. Roedd arian llywodraeth Lesotho wedi
stopio a doedd dim tal i staff yr ysbyty na modd prynu nwyddau am 2 fis.
Dr Graham Thomas (Gorffennaf 2021)

Mae Cymuned Tebellong wedi eu heffeithio gan y pandemig Coronavirus yn union fel
cymunedau eraill yn Lesotho, lle nad oes gan bobl ddigon o fwyd i oroesi oherwydd y
clo a chyfyngiadau eraill. Felly, cawsom arian gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru i alluogi
ni brynu 240 x 25kg o india-corn. Cefnogwyd 240 o aelwydydd bregus.
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Gadewch i ni weddïo……
Cornerstone Uganda – i’r tîm sy’n rhoi
cefnogaeth i ddynion ifanc sydd wedi eu
magu mewn cartrefi gofal.
Ysbyty Tebellong, Lesotho – am y tîm o
nyrsus sy’n teithio ar draws gwlad ar gefn
geffylau er mwyn cynnal clinigau TB a
HIV/AIDS.
Ward K, Ysbyty Synod – dros Dr Dina, Cwnselydd sy’n trin cleifion sy’n
dioddef o ddibyniaeth ar sylwedd.
Reaching Romania – am y gweddwon tlawd sy’n rhan o’r prosiect
Widow’s Mite.
EPJM Singapore – i’r timau sy’n mynd i Siapan i gynorthwyo’r eglwysi
lleol i gyflwyno’r efengyl yn dilyn trychineb y tsunami yn 2011.
Way of Hope, Hungary – dros y plant sy'n mynychu'r gwersylloedd haf ac
i Dduw ofalu am eu heneidiau er mwyn iddynt barhau i dyfu yn eu
perthynas â Iesu.
Eglwys Presbyteraidd Myanmar - i'r rhai sy'n gwynebu prinder bwyd,
mynediad cyfyngedig i ofal iechyd a bygythiad cyson o drais.

Elusen ydi Baby Basics, sy’n cefnogi mamau a theuluoedd sy’n ei chael hi’n
anodd i gwrdd â’r baich ymarferol ac ariannol o edrych ar ôl babi newydd.
Dechreuodd yr elusen yn ôl yn 2009 mewn Eglwys yn Sheffield a bellach mae
dros hanner cant o ganghennau led-led Lloegr a’r Alban, 2 yn Ne Cymru, ac
ers yn ddiweddar iawn rydyn ninnau wedi’n sefydlu’n Ninbych yn gwasanaethu
Dyffryn Clwyd.
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Drwy gydweithio yn agos â
bydwragedd/ymwelwyr
iechyd/gweithwyr cymdeithasol a
gweithwyr proffesiynol eraill, mae
modd i ni adnabod y teuluoedd
sydd fwya’ anghenus, gyda’r
bwriad o fod o gymorth i’r mamau
newydd yma mewn ffordd
ymarferol a hael - dangos cariad
Duw ar waith yn ein cymuned.
Dani’n darparu bob math o
eitemau angenrheidiol – o bethau
molchi i fabis a mamis, i ddillad,
blancedi, tyweli, basgedi moses a
baths. Maent i gyd yn rhoddion
rhad ac am ddim, yr ydym y ffodus
o fod yn gallu darparu. Gweler
yma lun o’r nodyn bach sydd yn
cyd-fynd a’n basgedi ni – neges
syml, ond pwysig
Ers ddechrau Chwefror 2020 rydym wedi bod yn derbyn atgyfeiriadau, ac yn
hapus o fod wedi helpu dros 120 o deuluoedd erbyn hyn. Haelioni aelodau’r
gymuned yw’r prif beth sydd yn galluogi ein gwaith – gyda’r rhan helaeth o
eitemau yn cael ei cyfrannu. Felly diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi hyd
yma!
Os hoffech gyfrannu at ein gwaith – byddem yn ddiolchgar iawn o unrhyw
eitemau o’r rhestr isod.
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EASY BASKETWEAVE
BABY BLANKET
MATERIALS NEEDED:
•

•

4sk Bernat Cotton Tots or other
worsted weight yarn (alpaca yarn is
also hypoallergenic)
Size 8 knitting needles (or size to give
you correct gauge)

GAUGE:
•

8sts and 12 rows = 2 inches in BasketWeave pattern

ABBREVIATIONS:
•
•
•
•

•

K–Knit
P–Purl
tog–together
ssk–Slip, slip, knit: slip stitch to right
needle, slip stitch to right needle, knit
these two stitches together through
back
YO–yarn over

BEGIN BASKET-WEAVE
PATTERN (12 ROWS)
•

•

•
•
•
•

MAKE BLANKET
•
•

Cast on 92 sts.
Knit 8 rows.

BEGIN EYELET SECTION:
•

•
•

Row 1: K4, *YO, K2tog, repeat from
*across, to last 4 sts. YO, K4.
(You will have 93 stitches after this
row.)
Row 2: K4, P across to last 4sts, K4.
Row 3: K4, YO, ssk, K across to last
7sts, K3tog, YO, K4. (92 stitches)

•
•
•

ENDING EYELET SECTION:
•
•

•
•
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Row 1 (Wrong side): K4, P2, *K4, P4
repeat from *across to last 6sts, P2,
K4.
Row 2: (Right side): K4, YO, ssk, *K4,
P4, repeat from *across to last 6sts,
K2tog,YO, K4.
Rows 3 & 5: Repeat Row 1.
Rows 4 & 6: Repeat Row 2.
Row 7: K4, P2, *P4, K4, repeat from
*across to last 6sts, P2, K4.
Row 8: K4, YO, ssk, *P4, K4, repeat
from *across to last 6sts, K2tog, YO,
K4.
Rows 9 & 11: Repeat row 7.
Rows 10 & 12: Repeat frow 8.
Repeat rows 1-12 until blanket
measures approx. 35 inches, ending
with row 12 (right side).

Row 1: K4, P across to last 7sts, K4.
Row 2: K4, YO, ssk, *YO, K2tog,
repeat from *across to last 7sts, K2tog,
YO, K4.
Row 3: K4, P across to last 4sts, K4.
Knit next 8 tows bind off. Tuck in any
loose ends, block if desired.

CASGLIAD ARBENNIG
SASIYNAU 2021
SASIWN
SAESNEG
Y DE

SASIWN
GYMRAEG
Y GOGLEDD

SASIWN
SAESNEG
Y GOGLEDD

SASIWN
GYMRAEG
Y DE

£1,000

£15,233

£750

£9,200

£26,183.00
Cyfraniadau o’r cyfanswm uchod:
Cartref
Swyddfa'r Chwiorydd yn y Bala
Cyhoeddiadau

2,500
3,500
£6,000

Rhyngwladol
Carys Humphreys, Taiwan
Ysbyty Tebellong, Lesotho HIV/TB
Reaching Romania
Cornerstone Uganda
K Ward, Ysbyty Synod
EPJM Singapore
Way of Hope, Hungary
Myanmar (PCM)

500
3,000
2,000
1,000
3,250
1,000
1,000
1,000
£12,750
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LLYFR THEMA –

Y BUGAIL DA
Mae’n siŵr bod llawer iawn
ohonoch wedi derbyn copi o
lyfr thema Is-bwyllgor y
Chwiorydd am y flwyddyn
2021 - Y Bugail Da.

Roedd y paratoi a chasglu’r
deunydd wedi hen ddechrau
cyn i’r wlad fynd dan glo.
Ychydig a wyddwn byddai’r
thema mor addas, gyda
phob un ohonom wedi
derbyn gofal Y Bugail Da
yn ystod y pandemic.
Daeth popeth at ei gilydd
dan arweiniad Carys
Davies a Sarah Morris a
braf iawn oedd cael
lansio’r thema yn swyddogol
yn ystod y Sasiynau Cenhadol.
Rydym wedi cael ymateb gwych i’r llyfr. Diolch yn fawr iawn i
bawb sydd wedi holi am gopi yn barod, mae yn gyfrwng
gwerthfawr ac yn berthnasol i ddefnyddio yn bersonol neu mewn
grwpiau. Yn ogystal â diweddariad o’r Prosiectau, cawn
astudiaethau, cynllun darllen,
eitemau crefft a llawer iawn mwy.
Am y tro cyntaf eleni, rydym wedi
creu CDd. Pedair neges dymhorol
i gyd fynd a’r gwasanaethau sydd
yn y llyfryn. Mae copïau o’r llyfr
thema a CDd ar gael yn swyddfa’r
Chwiorydd yn rhad ac am ddim,
derbynnir rhoddion at y costau os
dymunir.
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Os oes gennych gopi o’r llyfr thema, mae hwn yn amser perffaith
i’w agor. Ar dudalen 50 cewch ddarllen neu ddefnyddio’r
gwasanaeth Nadolig wedi ei baratoi gan Lowri Mitton. Rydyn ni
am nesu at hanes y geni trwy feddwl yn arbennig am rai o’r
merched yn stori fawr iachawdwriaeth Duw. Gwelwn fod aros,
hiraethu, galaru a llawenhau yn rhan o’u profiadau nhw. Dyma
brofiadau y medrwn ni hefyd uniaethu a nhw am eu bod yn rhan o
stori bersonol amryw ohonom.

Mae posib darllen y llyfryn ar wefan EBC, tudalen y Chwiorydd
neu drwy ddilyn y linc yma
https://www.ebcpcw.cymru/cy/ein-cenhadaeth/chwiorydd/thema/
Ysgrifennodd Y Parch Eirlys Gruffydd-Evans, Yr Wyddgrug yr emyn yma yn
arbennig ar gyfer y llyfr thema – Y Bugail Da.
Ceisiwch ei chanu neu ei darllen mewn gwasanaeth,
neu os dymunwch fyfyrio ar y geiriau yn ystod eich amser tawel.

Y Bugail Da
Fugail mwyn dy ddefaid crwydrol
Sy’n dy geisio di.
Clwyn dy lais yn galw arnom
A’th aberthol gri.
Iesu, Iesu, galw arnom ni,
Clywn dy lais yn galw arnom
A’th aberthol gri.

Pan fo cysgod glyn anobaith
Yn tywyllu’n byd,
Gwared ni rhag colli golwg
Ar dy gorlan glyd.
Iesu, Iesu gwared ni o hyd.
Gwared ni rhag colli golwg
Ar dy gorlan glyd.

Draw ar fin y dibyn erchyll
Safwn oll mewn braw.
Gwarchod ni, o dyner Fugail,
Cadw ni’n dy law.
Iesu, Iesu gwarchod ni rhag braw,
Gwarchod ni, o dyner Fugail,
Cadw ni’n dy law.

Cawn, gerllaw y dyfroedd tawel,
Orffwys yn dy hedd.
Balm i enaid llesg blinedig
Yw cael gweld dy wedd.
Iesu, Iesu, gorffwys yn dy hedd,
Balm i enaid llesg blinedig
Yw cael gweld dy wedd.
Eirlys Gruffydd-Evans
Ar y dôn: Paid a’m gadael dirion Iesu
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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

