
“Mae’n braf bod yng nghwmni’n gilydd unwaith eto!”

Diolchodd y Llywydd i’r
Parchg. Meirion Morris,
y cyn Ysgrifennydd
Cyffredinol, am ei
waith dros y 10 mlynedd
diwethaf, a dymunodd y
gorau iddo i’r dyfodol.

Gellir gwylio cyfweliad â Nan Wyn ar
https://youtu.be/bwxnD6XQut4

Yr Ysgrifennydd Cyffredinol newydd
Y Parchg. Nan Wyn Powell-Davies

"Pa sawl torth sydd gennych? Ewch i edrych."
                           Marc 6:38

Blas ar weithgarwch Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2022
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“Diolch Meirion!”

https://youtu.be/bwxnD6XQut4


Gofynnodd Huw fy ngŵr i mi, beth oedd fy nymuniad ar gyfer fy
Nghymanfa Gyffredinol gyntaf; fy ateb yn onest ac yn syml oedd,
‘dw i jest isho Gymanfa hapus’. Yn wir, fe gafwyd Cymanfa lawen
dros ben. Mae’r diolch am hynny i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y
Gymanfa, sef: Staff y Swyddfa;  cyfraniadau’r Adrannau a’r Bwrdd,
ac yn arbennig i gynulleidfa hwyliog ac ymroddedig Salem, Canton.

Braint i mi oedd cael cyflwyno Adroddiad Bwrdd y Gymanfa am y tro
cyntaf fel Ysgrifennydd Cyffredinol.Fodd bynnag,  fy rhag- flaenydd
a baratodd yr adroddiad  yn ofalus, yn gynhwysfawr ac yn drylwyr
iawn. Mae fy niolch yn fawr i’n hannwyl ragflaenydd Y Parch
Meirion Morris. Fe gawsom gyfle ar ddechrau’r  Gymanfa i ddiolch iddo  am ei wasanaeth.

Wrth baratoi ar gyfer y Gymanfa, daeth yr adnod honno yn Esther 4:14 i mi:

“...Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser a hwn y daethost i’r frenhiniaeth?”

Mae stori Esther yn yr Hen Destament, yn pwysleisio nerth yr Arglwydd ei hun fel y mae’n ein harwain
ac yn ein hannog i ddefnyddio’r bendithion a roddodd inni , er mwyn helpu eraill. Nid ydym bob amser
eisiau cymryd ein cyfrifoldebau o ddifri. Fodd bynnag, dylem bob amser geisio ein Harglwydd i wneud
yr hyn sy’n iawn ar yr amser iawn. Yr ydym ni fel Eglwys ac fel unigolion , wedi ein gosod ar y rhan
hon o’r ddaear, yn yr amser hwn,  yn ystod y tymor hwn, i wasanaethu’r genhedlaeth hon.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, edrychaf ymlaen at nifer o bethau:  i ddod i adnabod rhai ohonoch yn well;
i barhau i ddysgu mwy am ein hapêl Hadau Gobaith;  i gymryd cyfrifoldeb i roi, i weddio ac i ymateb i
heriau enfawr Cyfiawnder Hinsawdd yn ein byd. Da ni’n cydnabod mai y rhai sydd mewn tlodi eithafol
, sydd wastad yn cael eu heffeithio fwya.

Edrychaf ymlaen i ddod o amgylch y llysoedd, yn eich annog i feddwl ymhellach am gyfleon i fod yn
arloesol mewn gweinidogaeth, ac i feddwl yn wahanol ac yn heriol am yr hyn yw  ‘...bod yn Eglwys’.

Felly, fel rhan o dîm o bobl, dw i’n barod, yn wylaidd fel Esther i gamu i mewn i fy ‘nghyfrifoldeb
‘...ar gyfer y fath amser a hwn.’ Nid yn fy nerth fy hun, ond yn nerth yr Ysbryd Glân, ac er gogoniant
bob amser i Iesu Grist.

Henaduriaeth Gogledd Ddwyrain
(Gŵr Nan!)

Cymanfa Gyntaf Nan Wyn



Communion and Commemoration Service

Pwy yw
Wayne Adams?
Y Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Gweinidogaethau newydd

Gwyliwch ffilm fer gan Wayne,

‘Pa sawl torth sydd gennych? Ewch i edrych!’ Dyma
oedd testun y Parchg Evan Morgan yn oedfa’r
Llywydd yn y Gymanfa Gyffredinol eleni. Gan ei fod
yn parhau yn y gadair hyd Gymanfa 2023, ni chafwyd
araith ymadawol ganddo, ond yn hytrach, bregeth rymus a heriol wedi ei sylfaenu ar
hanes Porthi’r Pum Mil. (Marc 6:30-44)

Byrdwn y bregeth oedd y rheidrwydd i ymateb- yn enw Iesu Grist- i anghenion ein cymdeithas. Er
gwaethaf y gwyn gyffredin i argyfwng Covid 19 niweidio bywyd a gwaith yr eglwysi, bu hefyd yn
gyfrwng i hybu, arloesi a mentro. Bu’n ysbardun i bobl ymroi i gefnogi ei gilydd. Erys egni a
brwdfrydedd a gweithwyr  yn ein plith o hyd, meddai’r pregethwr, a dyletswydd pawb ohonom yw
darganfod hynny.Cyfle hefyd i ddarganfod y cyfleoedd,  adnoddau a’r heriau hynny,  sydd gan Dduw
ar ein cyfer. Pwysleisiodd mai arwydd yw’r ddameg o’r hyn all ddigwydd pan roddwn ein
hymddiriedaeth yn Nuw a gweithredu mewn ffydd yn ei enw. Yn hynny o beth, meddai, daw’r
arwydd yn allwedd fydd yn agor clo drws gwasanaeth, ac o ymroi mewn gwasanaeth cawn
atgyfnerthiad ffydd.

Gellir gwylio’r gwasanaeth drwy’r linc isod:
https://youtu.be/CflTV1JDrEs

Y Parchg. Evan Morgan
Anerchiad y Llywydd

Tudalen Facebook EBC
https://www.facebook.com/EBCPCW

yn cyflwyno ei hunan ar:
https://youtu.be/QzdZOxZ_GWM

Henaduriaeth Môn

https://www.facebook.com/EBCPCW


“Am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth, mae tlodi byd
eang yn cynyddu. Mae Covid-19, gwrthdaro a’r
argyfwng hinsawdd, yn gwthio mwy o’n cymdogion
byd eang i orfod brwydro er mwyn goroesi.”

“Newynu am gyfiawnder”: Wythnos Cymorth
Cristnogol 2022”

Lansiwyd Hadau Gobaith yn y Gymanfa Gyffredinol, 2021. Nôd yr Apêl, ydi codi arian i alluogi ein
partner, Cymorth Cristnogol, i gyd weithio gyda’u partneriaid, mewn gwledydd lle mae Anghyfiawnder
Hinsawdd yn effeithio ar fywydau cymunedau a’n cymdogion.

Diolch o galon am godi ymwybyddiaeth am yr Apêl a phwysicach byth, diolch yn fawr am wynebu’r her
codi arian. Clywsom am sawl bore coffi, golchi ceir, cerdded noddedig ac ambell i her arall.

Tydi hi ddim yn hawdd. Rydym yn cael ein hatgoffa’n ddyddiol gan benawdau fod pobl yn methu â
fforddio gwresogi eu cartrefi'r gaeaf hwn; mae costau byw a phrisiau bwyd yn codi ac mae’r cymorth
sydd ar gael yn annigonol.

Mae o wedi croesi fy meddwl i fod her y  targed a osodwyd - £17 yr aelod neu £250,000 , fel Enwad, yn
ormod i ni. Er ymestyn y cyfnod codi  arian i ddiwedd Mawrth, 2023, cwestiwn teg i ni gyd  wrth
wynebu her gymaint o sialensiau yw , ‘A fedrwn ni wneud hyn?’

Pan mae 698,000,000 o bobol yn byw ar lai na £1.45 y diwrnod – llai na phris litr o betrol, papur
newydd y penwythnos neu goffi o’r stryd fawr, a hynny’n rhannol oherwydd ein dewisiadau ni, yr ateb
i’m cwestiwn i  yw bod yn rhaid i ni weithredu. Mae’n rhaid i ni daro’r targed.

Fedrwn ni ddim anwybyddu’r llifogydd ym Mhacistan. Mae dros traean o’r wlad wedi boddi ac o dan
ddŵr. Dyma gymunedau sydd yn teimlo effaith anghyfiawnder hinsawdd, er i’r boblogaeth gynhyrchu
llai nag 1 % o’r nwyon tŷ gwydr sy’n cynhesu’r blaned.

Ein dewisiadau ni sy’n rhannol gyfrifol am anghyfiawnder hinsawdd. O blith ein dewisiadau  ni, mae
troi’r gwres i fyny ychydig;  defnyddio plastig; defnyddio’r car a chreu’r angen am ffasiwn dros dro.

Rydym wedi cyfarfod a dod i adnabod, Lole, Rose, Jennifer a Safia o Kenya. Cawsom gyfle i wrando
arnynt a gweld effaith anghyfiawnder hinsawdd ar eu bywydau. Cawsom gyfle hefyd i weld cefnogaeth
Cymorth Cristnogol ar waith , yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau, eu teuluoedd, a’u cymunedau.

Mae her ag effaith yr argyfwng hinsawdd i’w weld hefyd yn Honduras. Rydym am ddod i wybod mwy am
hyn drwy gyfarfod Marlen ag Yadira a gweld sut maen nhw’n dygymod.

Drwy ymateb i’n her codi arian a chefnogi Apêl Hadau Gobaith, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb, a'n
rhan yn yr anghyfiawnder hinsawdd. Mae gennym gyfrifoldeb i ymateb i‘r angen hir dymor gan
gymunedau sy’n cael eu effeithio fwyaf gan yr anghyfiawnder.

Pob rhodd. Pob gweithred. Pob gweddi. Gall pob un ohonom newid bywydau!

Cheryl Williams (Cydlynydd Cymorth Cristnogol ar ran EBC)



Y Parchg. Dr. Diane Stirling

Gellir gwylio’r ddarlith ar
https://youtu.be/1unr4WJA-aw

Parchg Trefor Jones, Parchg  Ieuan Lloyd,
Parchg D. Haydn Thomas, BA.
Parchg T. Leonard Williams,
Parchg John Davies Hughes, Parchg  Eifion G. Jones,
Parchg  Aerwyn M. Pearce, BA . Parchg Mima Morse
Mrs Beryl Jones, Mrs Ann James
and Mrs Morwen Higham

Cheryl Williams, Mari McNeill, Y Parchg. Evan Morgan a’r Parchg. Nan Wyn Powell-Davies

Coffâd am Weinidogion,
Cyn-genhadon, Cyn-Lywyddion a
hunodd oddi ar y Gymanfa ddiwethaf.

Darlith Davies

‘Climate Change:
The Hand of God or
the Hand of Man?’



Mae rhaglen Golud yn
bodoli er mwyn arfogi’r
Eglwys i helpu’r rhai sy’n
byw gyda dementia a
thrysori eu ffydd a’u
bywyd. Sut?

Cynhelir sesiynau Ffrindiau Dementia i godi ymwybyddiaeth o dementia yn ein
plith. Mae croeso i chi gysylltu â ni os dymunwch drefnu sesiwn o fewn eich
henaduriaeth / capel neu ar zoom.

Fel eglwysi, gweinidogion ac arweinwyr eglwysig,  ry’m am weinidogaethu’n
briodol i’r rhai sydd â dementia. O’r herwydd, mi lansiwyd pecyn adnoddau Golud
yn ystod Y Gymanfa eleni i gynnig arweiniad o ran darparu cefnogaeth ymarferol ac ysbrydol.

Mae’r pecyn yn cynnwys:
Llawlyfr GOLUD gyda chanllawiau ar gyfer eglwysi ac arweinwyr eglwysig ar sut i feithrin eglwys
sy’n dementia-gynhwysol.

Llyfr Chwe Cham tuag at Eglwys Dementia-Gyfeillgar. Mae fersiwn
Saesneg ar gael, wedi ei gyhoeddi gan Gymdeithas Pilgrims’ Friend.

CD Trysorau’r Ysgol Sul. Casgliad o emynau, adnodau a gweddïau
cyfarwydd o ddyddiau’r Ysgol Sul, i’w canu a’u hadrodd.

Diweddariad
ar GOLUD

Cydlynwyr Golud
De Cymru: Sarah Morris

sarah.morris@ebcpcw.cymru / 07554 005423
Gogledd Cymru: Carys Davies

carys.davies@ebcpcw.cymru / 07902 059832
Sasiwn y Dwyrain: Samantha Hodgins

sam.hodgins@ebcpcw.cymru / 07581 214847

Carys Davies

Llyfr dwyieithog Gweddïau
Gwerthfawr/Treasured Prayers.
Adnodau ac emynau cyfarwydd i

 ysbrydoli gweddi a’n hatgoffa
o addewidion Duw. Ceir lluniau
o lefydd cyfarwydd yn gefndir

ar bob tudalen i ddwyn
atgofion melys ac i

ysgogi sgwrs.

Carys Davies, Sarah Morris a Christine Hodgins



Braint oedd cael
cwmni Ysgrifennydd
Cyffredinol Eglwys
Bresbyteraidd
Myanmar yn y
Gymanfa eleni.
Gwahoddwyd y Parch
Ram Thanga i ymuno
â ni , trwy gyfrwng
zoom, ar y pnawn
dydd Mawrth. Ni fu
hynny’n orchwyl
hawdd gan nad oedd
cyflenwad trydan i’w
gael, dim ond am ddwy awr gyda’r  nos. Mae hyn yn
digwydd yn ddyddiol yn Myanmar.  Rydym y parhau i
ddefnyddio’r cyfrwng hwn i sgwrsio’n ddyddiol â’r  Parch
Ram Thanga, Ysgrifennydd Cyffredinol PCM (Eglwys
Bresbyteraidd Myanmar).

Mae newyddion dyddiol yn parhau i’n cyrraedd ynglŷn â’r
sefyllfa dorcalonnus y mae’r Eglwys a’r wlad i gyd, yn ei
wynebu. Mae hyn yn dilyn y protestiadau torfol, cyson ar
draws Myanmar, ers i’r fyddin gipio rheolaeth o’r wlad ar 1
Chwefror 2021. Cynhaliwyd cyfarfod gweddi rhithiol ym Mis
Mawrth ‘22 , i holl eglwysi CWM, er mwyn  gweddïo gyda’n
gilydd am y sefyllfa.

Erbyn hyn,  mae miloedd o bobl, gan gynnwys plant, wedi
cael eu lladd a miloedd wedi ffoi o daleithiau eraill hefyd.
Yn ystod y gwrthdaro, mae talaith Chin- sy’n ffinio ar
Mizoram- wedi cael ei thargedu. Yn ôl y sôn, dyma’r
dalaith dlotaf a lleiaf datblygedig ym Myanmar. Dyma
gartref yr Eglwys Bresbyteraidd ym Myanmar i bob rheswm.
Rhannwyd lluniau erchyll o rai yn gorwedd yn farw ar y
strydoedd, gan gynnwys plant. Yn Tedim, saethwyd yn farw
ar ochr y ffordd, un bachgen bach 10 mlwydd oed, wrth
iddo gasglu plastig i gael ei ailgylchu.

Eleni, llwyddodd Chwiorydd EBC,  anfon cyfraniad ariannol
at yr Eglwys fel arwydd ein bod yn cyd-sefyll gyda hwy ac
yn awchu am weld cyfiawnder. Yn dilyn ei gyfweliad
dirdynnol gyda Caplan y Gymanfa, y Parch Richard Brunt ar
lawr y Gymanfa, cafwyd casgliad o £650 tuag at yr Eglwys.

Y Parchg. Nan Wyn Powell-Davies

Eglwys Bresbyteraidd Myanmar

 Henaduriaeth Northern

 Henaduriaeth Myrddin

Llywydd Etholedig
y Gymanfa Gyffredinol
2023-2025

Y Parchg. Aneurin Owen



Mae'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus, wedi'i
ddiweddaru a gallwch nawr ei ddarllen ar ein
gwefan. Yn fuan, dylech chi dderbyn
tudalennau newydd i ychwanegu at eich ffeil
bresennol. Wrth adio eich tudalennau, beth am
ddarllen y cyfan ac atgoffa eich hun o'ch polisi
diogelu? Mae datganiad diogelu'r eglwys unigol,
yn arf arall i’ch helpu gyda diogelu yn lleol.

Rydym yn hyrwyddo Sul Diogelu eleni ac yn
gobeithio bydd llawer o eglwysi yn cymryd
rhanyn y gweithgaredd ar Dachwedd 20fed  neu
ddewis Sul arall. Gallwch ddod o hyd i
wybodaeth, adnoddau a'n ffilm arbennig, ar ein
tudalen Sul Diogelu.

Rydym yn newid sut rydym yn darparu
hyfforddiant, er mwyn cynyddu’r capasiti i
wirfoddolwyr fynychu hyfforddiant bob 4
blynedd. Mae tîm o wirfoddolwyr bron yn barod
i ddarparu hyfforddiant diogelu sylfaenol ar
draws Cymru ,felly, gofynnwch am yr
hyfforddiant hwn drwy swyddfa'r panel.

Yn ystod y pandemig, roedd cynnydd yn yr
achosion camdriniaeth a adroddwyd yn y DU ac,
rydym ninnau hefyd wedi gweld cynnydd. Rydyn
ni'n cael ein calonogi fod pobl yn gwybod sut i
droi atom am gyngor a chymorth.  Plîs peidiwch
ag oedi i gysylltu â ni am gyngor ar faterion
diogelu neu DBS.

Julie Edwards
Swyddog Diogelwch a Hyfforddiant

Roedd
pregeth
rymus y
Llywydd yn
dal yn
atseinio yn
ein clustiau.
Roedd yn
ysgogiad i ni
a’n fodd i’n
hatgyfnerthu yn ein hymdrechion “… i gario
baich fy mrawd”.

Cyfeiriwyd at faterion a ystyriwyd yn ystod y
flwyddyn yn cynnwys diogelu bywyd a gofal
lliniarol ddiwedd oes. Cyfeiriwyd at yr
ymgynghoriad ar Ddyfodol Cyfansoddiadol
Cymru. Nodwyd  y newidiadau ym  myd
addysg  ac y bydd y pwnc Addysg Grefyddol
yn newid ei enw o fis Medi ymlaen i
“Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.” Yn
ogystal, cyfeiriiwyd at y Ddeddf sy’n atal
cosbi plant yn gorfforol. Croesawyd y
wybodaeth am gyflwyniad prydau Ysgol am
ddim i rai o blant ieuengaf ysgolion cynradd
Cymru. Bydd hyn yn digwydd yn raddol o fis
Medi ymlaen.

Cyfeiriwyd at y gwaith sydd yn parhau
parthed costau byw, diogelwch wrth
ddefnyddio y cyfryngau cymdeithasol,
dioddefwyr rhyfel Wcrain a sgil effeithiau y
Rhyfel, di gartrefedd a’r defnydd o eiddo ac
adeiladau ym mherchnogaeth y Cyfundeb.

Rhanwyd y bwriad i gael cyfarfod a
thrafodaeth ar bwnc erchyll masnach pobl/
ecsploetio rhywiol. Fe fydd yna gyfarfod o
ddwy Adran cyn diwedd Hydref. Hyderir y
bydd nifer yn bresennol er mwyn codi
ymwybyddiaeth a thrafod y ffordd ymlaen.

Yn ystod y drafodaeth ar lawr y Gymanfa,
cyfeiriwyd at broblemau sydd yn deillio o
hapchwarae  ac yn arbennig “ gamblo  ar
lein”. Fe fydd yr Adran yn ystyried hyn yn
ystod y flwyddyn.

Bronwen Morgan
Cadeirydd

Adran Eglwys a Chymdeithas

Henaduriaeth Dyffryn Clwyd



Cenhadaeth Eglwys Dduw:
Optimistiaeth ynteu Pesimistiaeth?

Llywydd, mae eich agenda ar gyfer y dyddiau hyn o fesur a phwyso,
trafod a phenderfynu, yn adlewyrchu’r tyndra sydd  wrth wraidd ein
galwad Gristnogol. Coda’r tyndra hwn gwestiwn pwysig: O ystyried
cenhadaeth Eglwys Dduw a  ydym yn bobl optimistaidd ynteu
besimistaidd?
Os yw ein golwg ar y byd a’i bobl, y ddaear a’i dyfodol, ar yr un llaw ,
yn un besimistaidd ac yn treiddio i hanfod ein galwad, efallai ein
bod yn dewis ymwahanu oddiwrthi, ac ystyried ein hunain yn ddim byd ond achubwyr y colledig.
Mae ein diddordeb ym myd materion cyhoeddus dros dro yn unig, ac yn fawr o werth i Deyrnas
Dduw a’n  galwad i’r sawl a fynn fod yn ddisgyblion i’r Arglwydd Iesu, yw iddynt ddod allan o’u
canol hwy a bod yn bobl wedi eu neilltuo , yn bobl sanctaidd i Dduw.

Ar y llaw arall, os yw ein golwg ar y byd a’i bobl, y ddaear a’i dyfodol yn un optimistaidd ac yn
treiddio i hanfod ein galwad, efallai y byddwn yn dewis ymrwymo ag ef. Byddwn yn bobl sy’n
ystyried mai bod yn halen ac yn oleuni yn ein cymdeithas er mwyn ei thrawsffurfio, yw  yn ein
cenhadeth. Bydd ein diddordeb ym myd materion cyhoeddus yn ganolog  i’n bywyd wrth ddilyn
Duw, oherwydd mae cyfiawnder yn dyrchafu cenedl. Bydd ein galwad i’r sawl a fynn fod yn
ddisgyblion i’r  Arglwydd Iesu, yn eu herio i fod yn gyfryngwyr adferiad ac achubiaeth y byd.

Rydym yn stiwardiaid, yn ogystal â bod yn etifeddion nef newydd a daear newydd. Rydym yn bobl
optimistaidd!

Gweddi driphlyg sydd gen i ar gyfer y Gymanfa hon:
1) y byddwn yn ymroi i weddïo’n daer a disgwylgar y bydd Duw yn symud o blith ei bobl. Ei waith ef
yw hwn, nis ein gwaith ni.
2) y byddwn yn barod i gynllunio’n ddeallus ar gyfer dyfodol gwahanol, un na fyddwn o bosib yn ei
adnabod. Mae’n bosib i ddiwedd achos a chau capeli, fod yn gyfle i ryddhau adnoddau fyddai’n
caniatau dechrau gwaith newydd.
3) y byddwn yn ildio’n ufudd i ewyllys Crist a fydd efallai yn ein hanesmwytho wrth Iddo ei
ddatgelu i ni.

Diolch am eich gwahoddiad caredig i fod yn rhan o’ch Gymanfa Gyffredinol.

Anerchiad Y Gwir Barchg. Dr David Bruce,
Eglwys Bresbyteraidd yr Iwerddon

 Henaduriaeth Arfon



Thema’r ddwy oedfa foreol yn y Gymanfa Gyffredinol
eleni oedd ‘Iesu Grist, ddoe, heddiw ac am byth’
(Hebreaid 13:8). Dangoswyd dau fideo yn ystod yr oedfaon
yn canolbwyntio ar y cyd-weithio sy’n digwydd rhwng
gwahanol eglwysi yn Llundain a’u hymdrechion i ymestyn
allan i’r gymuned. Nid yw ffydd, na  gobaith ychwaith,
byth yn perthyn yn gyfangwbl i’r dyfodol yn unig yn y
Beibl; er y bydd iddynt gael eu cyflawni’n llawn yfory,
cawn ragflas o hynny heddiw. Gweld y cyfle i ymateb yn
gadarnhaol i’r her o warchod cymdogaeth, cymuned a
chreadigaeth drwy berthynas newydd â Duw yn Iesu, Grist
wnaeth yr eglwysi. Diolch iddynt am eu tystiolaeth.

Y Parchg. Richard Brunt
Llundain

‘Diolch a llawenydd
 anghyffredin’
Ysbyty Shillong

1913-1927

Y Parchg. Dafydd A. Jones

Gwyliwch y ddarlith ar
https://youtu.be/eKM-9kuOgec

Golygu a Gosod Testun
Y Parchg. Gwyn Rhydderch

Defosiwn y Bore

Darlith y Gymdeithas Hanes

Tudalen YouTube EBC
https://www.youtube.com/channel/

UCbq8MrpmPxSSkwt4Hh6VYMw

 Henaduriaeth Morgannwg - Llundain

https://www.youtube.com/channel/


Pleser oedd adrodd i’r Gymanfa fod gweithgaredd
Plant, Ieuenctid a Theuluoedd unwaith eto wedi
ailddechrau, ail-ysbrydoli, a ffynnu ar draws ein
Henaduriaethau. Er gwaethaf y rhwystredigaeth o
fethu â chyfarfod wyneb- yn- wyneb, adroddwyd pa
mor ddiolchgar yw'r tîm am dechnoleg fodern a'r
gallu i gwrdd ar-lein i gymdeithasu a gofalu am ein
gilydd trwy Covid. Cawsom gyfle i weddïo, paratoi a
hyfforddi gyda’n gilydd, gan gynnwys sesiwn
galonogol iawn gyda’r cenhadon Keith a Lynn Smith.
Dywedwyd bod pethau'n dychwelyd yn raddol yn
ymarferol, wrth i gyfyngiadau leddfu. Mae llawer o'r
adnoddau a ddechreuwyd yn ystod y pandemig wedi
parhau, megis adnoddau a fideos trwy'r post ac ar-lein. Mae'r tîm Plant ac Ieuenctid yn frwdfrydig
ac yn weithgar yn eu hymateb i apêl 'Hadau Gobaith' Cymorth Cristnogol. Yn ogystal, mae
ymweliadau ag ysgolion bellach wedi ailddechrau mewn sawl man, gyda disgyblion hefyd yn dod
i’n hadeiladau. Edrychwn ymlaen at y dyfodol, yn hyderus yn yr Un sydd wedi ein harwain hyd
yma, trwy gyfnod sydd wedi llunio a newid ein holl weinidogaeth. Er mwyn enw Iesu, ac wrth
weddïo i weld bywydau cenhedlaeth newydd yn cael eu trawsnewid gan Ei ras.

Hedd Morgan

Gwasanaeth
Cymun a Choffâd

Pregeth cyn y Cymun:
Y Parchg. Gwenda Richards

Gellir gwylio’r gwasanaeth ar

PCW Twitter Page
https://www.facebook.com/EBCPCW

Adran Plant ac Ieuenctid

https://youtu.be/GcmbMC6dnX4

 Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd

https://twitter.com/EBC_PCW
https://www.facebook.com/EBCPCW


Adran Ymgeiswyr a Hyfforddiant

Diolchwyd i gyn-ysgrifennydd yr Adran, y Parchg
Brian Huw Jones, am ei wasanaeth.

Llongyfarchwyd y myfyrwyr ar eu gwaith a nodwyd
fod dau o’r ymgeiswyr bellach ar dir i dderbyn
galwad.

Mynegwyd fod trafodaeth yn mynd rhagddi o fewn yr
Adran ynghylch darparu gofal bugeiliol i weinidogion
newydd, a phriodoldeb defnyddio archwiliadau
seicolegol yn y broses o dderbyn ymgeiswyr.

Bu Llywydd yr Adran, yr Athro Eryl Wyn Davies , yn cadeirio pwyllgor rhyngenwadol (EBC, Undeb
yr Annibynwyr Cymraeg ac Undeb y Bedyddwyr), er mwyn ystyried sut orau i ddarparu
hyfforddiant ar y cyd  ar gyfer ymgeiswyr am y weinidogaeth.

 Cyfeiriwyd hefyd at y ddarpariaeth ar gyfer hyfforddiant  blaenoriaid a lleygwyr, a fu’n digwydd
ar lein, ac at y cwrs Addoli a Phregethu y bu i ddeuddeg ei gwblhau yn 2021.
Nodwyd y grantiau a ddyfarnwyd ac i’r grant sylfaenol ar gyfer myfyrwyr y Rhaglen Genhadol
mewn ymateb i argyfwng costau byw, gael ei godi.

Clywyd ar lawr y Gymanfa hefyd, am ymddeoliad Ms Delyth Oswy-Shaw fel Cydlynydd
Hyfforddiant a mynegwyd diolchgarwch cywir iddi a gwerthfawrogiad o’i gwaith.
Yn y sylwadau o’r llawr cafwyd galwad o Henaduriaeth Conwy Dyfrdwy am fwy o sylw i
hyfforddiant blaenoriaid yn arbennig.

Y Parchg. Dr. Elwyn Richards
Ysgrifennydd

Henaduriaeth South West Wales



Roedd yn braf iawn cael cyfle i sôn am rai o brif
weithgareddau’r Adran a rhoddwyd sylw i’r apêl am gefnogaeth
i ddau gylchgrawn yn arbennig.

Sefydlwyd Y Traethodydd (https://www.ytraethodydd.cymru/)
yn 1845, a dyma gylchgrawn llenyddol hynaf Cymru bellach.
Cyhoeddir pedwar rhifyn y flwyddyn ac mae’n cynnwys
erthyglau swmpus a safonol.

Cyhoeddiad cydenwadol lliwgar a bywiog a gyhoeddir bob dau fis yw Cristion
(https://www.cristion.net/). Mae’n cynnwys erthyglau a cholofnau amrywiol – ar themau
gwahanol bob tro.

Er mwyn ceisio sicrhau parhad y ddau gylchgrawn hyn, fe’ch gwahoddir i danysgrifio iddynt; mae’r
manylion i’w cael ar eu gwefannau.

Hefyd, cyfeiriwyd at ddau gyhoeddiad arall sydd ar gael, yn rhad ac am ddim, yn ddigidol ar wefan
EBC.

Cyhoeddir The Treasury, yn fisol, dan olygyddiaeth y Parchedig Iain Hodgins, gyda chymorth y
Parch Jonathan Hodgins. Dyma ddolen ar gyfer rhifyn mis Medi: https://www.ebcpcw.cymru/wp-
content/uploads/2022/09/Treasury-September-2022.pdf.

Mae Cenn@d (https://www.cennad.cymru/wpcontent/uploads/2022/09/Rhifyn-80-Cennad.pdf)
bellach wedi ennill ei blwyf, sydd yn ddiolch i’r cydweithio hwylus iawn drwy’r adran gydenwadol ,
â’r Bedyddwyr, yn ogystal â’r Annibynwyr. Diolch arbennig i’r golygyddion, sef y Parchedig Ddr
Watcyn James a’r Parch Huw Powell-Davies am eu gwaith, yn ogystal â’r Parch Aled Davies ar ran y
Bedyddwyr.

Hefyd, hoffwn fynegi fy niolch i staff y swyddfa am eu cymorth parod bob amser.

Marian Beech Hughes
Cadeirydd

Adran Gyhoeddi

Henaduriaeth Mid Wales & Border



Cafwyd llawer o anogaethau dros y
flwyddyn ddiwethaf. Roedd nifer dda yn
parhau i fynychu’r Astudiaethau Beiblaidd
ar Zoom, wrth inni astudio’r Salmau a
Gweddi’r Arglwydd. Mae dod ynghyd o
amgylch Gair Duw gyda merched o bob
rhan o Gymru, yn sicr wedi bod yn fendith.
Roedd y Gwasanaeth Carolau ar Zoom
hefyd yn achlysur llwyddiannus a llawen.
Roedd y 3 Sasiwn Genhadol a gynhaliwyd
wyneb- yn- wyneb, yn ffynhonnell arbennig
o fendith ac anogaeth. Roedd yr addoliad,
yr anerchiadau a’r gymdeithas dros de, yn
fendigedig. Yn y Sasiynnau, fe wnaethom
lansio’r Thema newydd Gobaith yn Iesu, yr
Alffa a’r Omega ac unwaith eto, cafwyd
croeso cynnes iawn i’r llyfr Adnoddau sy’n
cyd-fynd.

Y casgliad cenhadol eleni oedd £24,230 ac
mae'n fraint i ni barhau i gefnogi 6
phrosiect cenhadaeth ryngwladol yn
ogystal â phrosiectau cenhadaeth gartref
yn ôl y galw.
Ond, rydym hefyd yn ymwybodol bod
llawer o’n merched yn aelodau mewn
eglwysi bach sydd wedi dioddef yn fawr yn
ystod Covid ac rydym yn wynebu’r her i’w
hannog a’u helpu. Unwaith eto, gwelwn
arweiniad yr Arglwydd wrth ddewis ein
thema– yn Iesu ei hun mae’n gobaith ac
iddo ef yr edrychwn am ddoethineb a gras
ymhob agwedd o’n gwaith.

Sarah Morris
Ysgrifenyddes

Coleg Trefeca

Yn y 1960au , cafodd EBC
y weledigaeth o
ddefnyddio’r hen Goleg
Paratoadol i’r diben o

fod yn ganolfan i adeiladu pobl Dduw yn y ffydd
Gristnogol. Bu hyn o dan gyfarwyddydd y Warden Y
Parch John Tudor cyntaf, a’i briod Nerys yn gyntaf.
Fe’u dilynwyd hwy gan nifer o Wardeniaid
cydwybodol wedyn. Agorwyd drysau’r hen goleg i
unigolion a grwpiau o eglwysi’r Cyfundeb a thu
hwnt, gan gynnwys grwpiau secwlar. Tystiodd pawb
a fu yno i’r fendith a brofwyd yn nhawelwch yr
ardal.

Penderfynodd EBC na ellid mwyach cynnal y
ganolfan a gwahoddwyd asiantau o’r tu allan i
ddefnyddio’r safle gyda’r ddealltwriaeth y byddai
hawl gan EBC i gynnal gweithgareddau fel o’r blaen.
Roedd yr Ymddiriedolwyr yn falch o ddeall fod
asiant, o fewn EBC, wedi cytuno i sefydlu gwaith a
fyddai yn anrhydeddu’r cais a nodir uchod. Bydd
Trefeca yn parhau’n eiddo i EBC.

Oblygiadau hyn yw fod 4 aelod o staff, Mair Jones
(Rheolydd), Richard Castle (Is-Reolydd, Linda
Marcheselli a Donna M Turner (Cogyddion) yn colli eu
swyddi. Diolchwn i’r pedwar am eu ffyddlondeb
gydol y blynyddoedd a dymunwn yn dda iddynt i’r
dyfodol.

Er y tristwch, diolchwn i Dduw am ddefnyddio
hen gartref Howel Harris i galonogi ac ysbrydoli
cannoedd o bobl, a thrwy hynny, i  gadw fflam y
dystiolaeth Gristnogol ynghyn yng Nghymru.

Y Parchg.Trefor Lewis
Cadeirydd Henaduriaeth Conwy a Dyfrdwy

Henaduriaeth South East Wales

Adran y Chwiorydd



Coleg y Bala

Disgwylir gwariant sylweddol ar gynnal a chadw cyn y gaeaf, wedi i’r brif fwyler gwres-canolig
gael ei chondemnio ar ddechrau’r haf eleni.  Rhaid wynebu cost tros £80,000 am waith
hanfodol ar y bwyleri a thwymo dŵr, yn unig, sydd
rhaid ei gwblhau cyn y gaeaf. Rhaid hefyd dal i fyny â’r
gwaith y methwyd ei wneud yn ystod y pandemig.

Onibai am y gwariant sylweddol ar gynnal a chadw,
byddai sefyllfa ariannol y Coleg yn dda, o ystyried yr
arbedion a wnaethpwyd yn ystod  cyfnod cau’r Coleg yn
2020-21, Grantiau Cynnal Busnes y pandemig, arian y
Sgêm Saib-swydd Ffyrlo, grantiau EBC, rhoddion
caredigion y Coleg a thyllu yn ddwfn i mewn i arian wrth gefn. Mae digon o arian mewn llaw i
gyfarfod y costau eithriadol uchod, ond bod arian wrth gefn yn brin ar gyfer y dyfodol.  Mae
angen gwybod pa anghenion sydd gan yr Is-bwyllgor Plant ac Ieuenctid o’r Coleg wedi diwedd
2024, er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol yn wyneb disgwyl tociad cyllid gan  EBC.

Hysbysebwyd swydd Dirprwy Warden yn ddiweddar a gobeithir allu cyfweld ymgeiswyr yn fuan.
Heb Ddirprwy Warden, bu prinder staff dybryd i gynnal cyrsiau a gwarchod safle’r Coleg pan
fo’r Cyd-reolwyr yn absennol.

Hywel Davies
Ysgrifennydd

Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro



Cynhaliwyd ein Ysgol Haf rhwng Mai 23 - 26ain. 2022.  Trefnwyd- mewn ffydd- y buasai  sefyllfa
y Covid  yn caniatau cyfarfod.  Ni chawsom ein siomi, lle daeth dros dri deg o ffyddloniaid a
sawl un o’r Newydd.  Roedd pawb yn falch  o’r rhyddid i gael cyd- gymdeithasu  gyda’n gilydd
unwaith eto.

Ein darlithydd gwadd cyntaf eleni oedd Parch. Wes Sutton o Acorn Trust yn darlithio ar yr Ysbryd
Glân. Does dim dwy waith bod angen cyffyrddiad byw o’r Ysbryd Glân ar ein heglwysi  a Chymru
gyfan i’n hadfywio. Cafwyd darlith ar ‘Dementia’ gan Mrs Cheryl Williams. Darlith werth chweil
yn agor ein llygaid i fyd y dioddefwr.  Diolch iddi am y dull a’r modd y gallodd gyfleu  y cyflwr
ofnadwy yma.

Cafwyd rhaglen amrywiol fel arfer. Croesawyd a llongyfarchwyd y Parch. Nan Wyn Powell Davies
a ddaeth i aros dros nos gyda ni ac i’n harwain at Fwrdd y Cymun. Dymunwn yn dda iddi yn ei
swydd fel Ysgrifennydd Cyffredinol.

 Cafwyd ymateb gwych i’r Ysgol Haf a phawb wedi cael bendith o gael bod yno fel rhan o deulu
Duw.  Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf pan fydd y Weinidogaeth Iacháu yn dathlu 70
mlynedd ers ei sefydlu yn 1953.

 Cafwyd pwyllgor blynyddol yn ystod yr Ysgol Haf,  lle  cytunodd  Mrs Gwen Wildman a Mrs
Bethan Richards  i ddod yn aelodau o’r pwyllgor. Fel pwyllgor byddwn yn cyfrannu at wahanol
elusennau yn flynyddol - Cynnal, Healing the Nations a Tir Dewi.

Buasai yn braf petai holl Henaduriaethau Cymru yn ceisio anfon dau neu ddwy i gynrychioli eu
Henaduriaeth i’r Weinidogaeth bwysig hon.

Nerys Rowlands
Ysgrifenyddes

Henaduriaeth Trefaldwyn

Y Weinidogaeth Iachau



Aelodaeth y Cyfundeb
Aelodaeth 2021 oedd 15359, sy’n ostyngiad o 8% ers 2020. Y gostyngiad blynyddol
cyfartalog dros y blynyddoedd diwethaf yw 4%.

Roedd gan ffurflen ystadegau eleni gwestiwn ar ddemograffeg yr aelodaeth.
Mae’r tabl isod yn dangos y canlyniadau o gymharu â chanlyniadau 2015 (sef y
tro diwethaf i’r arolwg hwn gael ei gynnal).

Fel y dangosir yn y tabl uchod, mae'r aelodaeth yn y grŵp dros 70 oed bellach yn
cyfrif am fwy na 50% o gyfanswm yr aelodaeth. Yn y cyfnod rhwng 2011 a 2021,
gostyngodd yr aelodaeth 40%, gostyngodd nifer y blaenoriaid 31%, gyda
gostyngiad cyfatebol o 16% mewn adeiladau eglwysig.

Mae'r tabl hwn yn dangos nifer yr eglwysi a gaewyd dros yr 8 mlynedd diwethaf.
Ychydig iawn o
achosion o gau a fu yn ystod y pandemig, ond nid yw hynny’n annisgwyl gan fod
y cyfnod clo wedi gorfodi adeiladau eglwysig i gau, a gohiriwyd unrhyw
benderfyniadau a thrafodaethau ynghylch y dyfodol.

Yn ystod 8 mis cyntaf 2022, mae 23 o eglwysi wedi cau, sydd eisoes yn ei gwneud
yn uchel o gymharu â blynyddoedd eraill.



Gwariant y Cyfundeb
Mae cyfanswm y gwariant wedi’i gategoreiddio i’r canlynol: Gweinidogaeth, sy’n
cynnwys Cyfraniad Gweinidogaeth a Chenhadaeth (Cyfraniad Cyfundebol), treuliau
gweinidogion, Pregethwyr y Sul etc.

Costau adeiladu, sy'n cynnwys cyfleustodau, yswiriant, atgyweiriadau a chostau cy-
falaf.

Mae ‘Arall’ yn cynnwys achosion elusennol a dyngarol eraill ac ati.

Dadansoddiad o Wariant yn 2021:

Mae'r tabl canlynol yn dangos % y Dadansoddiad o Wariant dros amser, ac yn 2021
roedd y swm a wariwyd ar ofalu am yr adeiladau yn fwy na'r hyn a wariwyd ar Weini-
dogaeth.

Mae’r siart isod yn dangos y rhagfynegiad y bydd y gost o gynnal a chadw adeiladau
eglwysig yn cyfrif am fwy na 50% o gyfanswm y gwariant yn 2022, gan dybio y bydd
costau tanwydd yn cynyddu 83% yn y flwyddyn nesaf.


