Cylchlythyr
Ionawr 2015

5 Tachwedd 1990
Hwn yw’r dyddiad y symudodd y teulu Rhydderch i’w
tŷ newydd! Beth sy’n arbennig am hynny? Doedd gen
i ddim syniad ar y pryd am adeiladu ond ddwy flynedd
ynghynt prynais lyfr o’r enw Building your Own Home
gan Murray Armor, a mynd ati i adeiladu tŷ. Ie, fi oedd y
contractwr. Fe wnes dipyn o’r gwaith fy hunan! Nod yr
adeiladu oedd cael tŷ fforddiadwy, cartref i fy ngwraig
a’r ddwy ferch a minnau a dathlu Nadolig 1990 ar
ein haelwyd newydd. Ni fu problem a gwireddwyd y
freuddwyd!
Roedd gan Nehemeia
broblem adeiladu fodd
bynnag a rheolau adeiladu
saith gwaith gwaeth na
rheolau unrhyw Gyngor Sir.
Problem Nehemeia oedd
Sanbalat, Tobeia a Gesem!
Gwyddom am Nehemeia
yn cyfarwyddo ailadeiladu
waliau Jerwsalem a sicrhau unwaith eto bod yr Arglwydd
yn ganolbwynt bywyd trigolion y ddinas. Edrychwch ar y
ddwy adnod allweddol hyn:
‘“Gadewch i ni ddechrau adeiladu ar unwaith!” A dyma
nhw’n annog ei gilydd i fynd ati i wneud y gwaith pwysig
yma.’ (Nehemeia 2:18)
‘A dyma fi’n ateb, “Gyda help Duw byddwn ni’n
llwyddo.”’ (Nehemeia 2:20)
Roedd gan Nehemeia nod! Yn ei lyfr ar Nehemeia,
Victorious Christian Service dywed Alan Redpath,
“All along the wall the people worked, their one
desire to see it completed. Each group was united in
determination to finish the particular task allotted to
them. They were not jealous of what somebody else was
doing; nor were they concerned about that job or this, for
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God had given them a portion to do in
the rebuilding of the wall, and they set
themselves to the task with all might
and main. And all those groups were
united to each other. How thrilling!
They were all conscious of their nextdoor neighbors, and thankful for their
cooperation; they were all working
together as one around that wall.
There was no separation; there was
no independent spirit. Because they
were one in vision, they were one in
purpose.”
Beth yw nod ein heglwysi ni? Beth yw
pwrpas yr eglwysi? I bwy mae’r eglwysi?
Dywedodd Iesu:
“Oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y
Gyfraith, ond gras a gwirionedd, trwy
Iesu Grist y daethant.” (Ioan 1:17)
Oherwydd mai Iesu yw sylfaen a phrif
gonglfaen yr Eglwys, gweinyddu
gras a gwirionedd i’r credinwyr a’r
byd o gwmpas felly yw pwrpas a
nod yr Eglwys. Dyma sylfaen gwaith
pob eglwys. Gwneir hyn law yn llaw
â chanmol ac addoli’r Sylfaenydd a’r
Conglfaen.
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Nod CAMU yw cynorthwyo’r eglwysi
i weinidogaethu i blant, pobl ifanc
a theuluoedd, pontio rhwng y
cenedlaethau ac ymestyn allan i’r
gymuned.
Anogir pob eglwysi i
E - EDRYCH ar bob agwedd ar
fywyd yr eglwys, ac ystyried y
cryfderau a’r gwendidau.
B - BREUDDWYDIO am yr hyn sy’n
bosib o dan law Duw.
C - CERDDED ymlaen, gam wrth
gam, gydag egni a gweledigaeth
newydd i fod yn arf yng ngwaith y
Deyrnas.
Gobeithio y byddwn yn torchi’n llewys
ac yn ymddiried yng nghymorth Duw
pan fyddwn yn CROESAWU, ANNOG,
MEITHRIN ac UNO gwaith plant,
ieuenctid a theuluoedd yn ein heglwysi.
Gwyn Rhydderch
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Plant ac
Ieuenctid
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Nantgaredig

Mae CAMU yn cymryd camau yn
ardal Nantgaredig, Sir Gaerfyrddin.
Cychwynnwyd dau gynllun peilot nôl
ym mis Medi mewn ymgais i ledaenu’r
Newyddion Da i blant ac ieuenctid y
dalgylch.
Efallai fod yna nifer o ardaloedd yng
ngogledd Cymru gyda chynlluniau
Agor y Llyfr wedi cychwyn yn eu
hysgolion cynradd, ond nid oes fawr o
wybodaeth amdano yn y de-orllewin.
Cynllun cyffrous ydyw sy’n galluogi
gwirfoddolwyr o gapeli ac eglwysi
lleol i fod yn rhan o fywyd ysgolion
cynradd eu hardal trwy gyflwyno
storïau Beiblaidd i’r plant. Mae’r
cyflwyniadau yn dod yn fyw i’r plant
wrth i’r tîm o wirfoddolwyr gyflwyno
portreadau gweledol o’r hanesion drwy
ffurfiau amrywiol megis pypedau neu
ddefnydd o bropiau/gwisgoedd. Mae’r
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plant hefyd yn cael hwyl wrth gael y
cyfle i fod yn rhan o’r perfformiadau o
wythnos i wythnos.
Erbyn hyn, mae’r ysgol yn Nantgaredig
wedi derbyn pedair stori gyffrous o’r
Hen Destament ac mae ymateb y plant
a’r athrawon (a’r gwirfoddolwyr!) yn
gadarnhaol iawn. Mae amserlen wedi
ei threfnu yn barod i gynnal y cynllun yn
wythnosol tan fis Gorffennaf 2015!
Mae’n gynllun gwych ac yn rhywbeth
y gall y mwyafrif o aelodau ein capeli/
eglwysi fod yn rhan ohono. Os hoffech
fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch
swyddog CAMU lleol.
Mae’r ail gynllun peilot yn anelu
at gyrraedd ieuenctid 11 – 14 oed.
Cychwynnwyd Clwb Ieuenctid Dyffryn
Tywi yn ardal Nantgaredig ym mis Medi
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ac mae dwy sesiwn wedi bod eisoes.
Arweinir yr ieuenctid gan ddau Gristion
ifanc sef Sam Edwards ac Elen
Lewis, dau sydd eisoes
â phrofiad o arwain
grwpiau ieuenctid
Cristnogol. Cefnogir
Sam ac Elen gan
dîm o wirfoddolwyr
Cristnogol arall ac, ar
hyn o bryd, mae’r clwb
yn cyfarfod bob rhyw
dair wythnos.
Mae’r ddwy sesiwn gyntaf
wedi cynnwys ffilmiau cyfoes sy’n cael
eu dangos ar sgrîn fawr yn yr ysgol
gynradd gan roi’r teimlad o fod mewn
sinema go iawn! Ceir toriad rywbryd
yng nghanol y ffilm er mwyn cael bwyd
– pitsa hyd yma – a diod. Dilynir hyn
gan sgwrs feddylgar ar agweddau

Cristnogol a moesol sy’n codi o’r
ffilmiau, cyn gwylio terfyn y ffilm a
chael gêm neu ddwy i orffen.
Sesiwn gêmau sydd
wedi ei chynllunio
ar gyfer y clwb
nesaf gyda noson
o fowlio deg yng
Nghaerfyrddin yn y
sesiwn wedyn. Mae’r
ymateb hyd yma wedi
bod yn gadarnhaol iawn
gan yr ieuenctid.
Boed bendith Duw ar y ddau gynllun
a gobeithiwn iddynt flaguro a dwyn
ffrwyth.
Meleri Cray
Swyddog CAMU DE Orllewin Cymru

Sarah Morris

Swyddog CAMU De Ddwyrain Cymru
Helo Sarah! Alli di gyflwyno dy hun
i ni?
Cefais fy ngeni a’m magu ym
Mhontypridd ac mae rhai o’m
hatgofion cynharaf yn cynnwys
gwahodd Iesu i’m calon, casglu papur
newydd i fynd i’r Ysgol Sul i ennill
posteri o’r Wombles, llenwi fy llyfr
stori yn yr ysgol gyda hanesion am y
capel, a mynd â’m holl ffrindiau i’r clwb
ieuenctid yr oedd fy rhieni’n ei gynnal
yno.
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Rwy’n briod â Meirion ac mae gennym
bedwar o blant ac, erbyn hyn, ddau
blentyn yng nghyfraith. Yr ydym wedi
byw yng Nghaerdydd ers tair blynedd
bellach. Cychwynnodd ein bywyd
priodasol yng Nglanaman cyn inni
symud i Ogledd Cymru lle’r oedd
Meirion yn weinidog mewn gofalaeth
wledig am ugain mlynedd.
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Beth wyt ti’n hoffi ei
wneud yn dy amser
sbar?
Does gen i fawr o amser
rhydd y dyddiau hyn,
ond rwyf wrth fy modd
yn gwylio rhaglenni
coginio, darllen unrhyw
beth gan Tim Keller a
Max Lucado, a threulio
amser gyda’r teulu.
Alli di sôn ychydig am
dy waith gyda gwahanol
weithgareddau Cristnogol?
Yr wyf wedi gweithio i Adran y
Chwiorydd yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf, gan arwain Rhaglen Dorcas,
ysgrifennu adnoddau (Astudiaethau
Beiblaidd, Digwyddiadau Efengylu,
syniadau i gysylltu â’n cymunedau
drwy eu gwasanaethu, gwefan a
thudalen Facebook) ac ymweld â
grwpiau merched. Yr wyf hefyd wedi
gweithio i’r Cyngor Ysgolion Sul gan
baratoi a darparu cwricwlwm yn yr iaith
Gymraeg. Ers symud i Gaerdydd yr wyf
wedi gwirfoddoli i elusen Gristnogol
Care for the Family, sy’n ceisio cefnogi
bywyd teuluol a theuluoedd sy’n
wynebu anawsterau. Yr ydym hefyd yn
cynorthwyo i drefnu Gŵyl LLANW sy’n
cael ei chynnal bob Pasg, gŵyl sy’n
fendith ac anogaeth i nifer cynyddol o
Gristnogion sy’n siarad Cymraeg.
Beth wnaeth i ti ymgeisio am y
swydd?
Pan gychwynnodd Gwyn sôn am
gynllun i annog eglwysi yn eu
cenhadaeth i deuluoedd nifer o
flynyddoedd yn ôl, gofynnais am gael
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bod yn rhan ohono fel gwirfoddolwr.
Drwy gyfnod ein gweinidogaeth,
mae rhannu’r Newyddion Da gyda
theuluoedd wedi bod yn bwysig iawn
ac yr ydym wedi arbrofi mewn amryw
o ffyrdd dros y blynyddoedd. Wedi
inni symud i’r de cefais y cyfle i ddod i
gysylltiad ag eglwysi yn y rhan hon o’r
wlad ac i feithrin perthynas â nhw. Felly,
pan hysbysebwyd swydd CAMU, tybiais
y gallai fy ngwaith presennol gyda
Dorcas a fy mhrofiad yn y gorffennol
fod o fantais wrth wasanaethu’r eglwysi.
Beth wyt ti’n ei obeithio y byddi’n ei
gyflawni yn dy swydd newydd?
Fy ngobaith a’m gweddi wrth imi
gychwyn ar y gwaith hwn yw y byddaf
yn medru bod yn gymorth ac yn
anogaeth i’r eglwysi wrth inni geisio
cyflawni comisiwn Iesu inni wneud
disgyblion (Mathew 28:19), ac y bydd
Duw yn bendithio ein hymdrechion tila
mewn ffordd fydd yn peri bod llawer
yn dod i ffydd achubol yn ein gwlad, er
mawl i’w ogoniant.
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Halen
Haf ’14
On’d doedd hi’n ha’ braf eleni? Ac yn
Llithfaen roedd yn arbennig felly yn
ystod tridiau o wyliau’r ha’. Beth oedd
yn mynd ymlaen? Halen Haf. ‘Ond be
ydy hynny?’ meddwch. Cynllun gan
Scripture Union Cymru ydy o gyda’r
bwriad o geisio pontio rhwng y Capel
a’r gymdeithas gan feithrin perthynas
lai dieithr.
Daeth tîm ohonom at ein gilydd; Helen
Franklin o Scripture Union Cymru;
Gwyn Rhydderch, gweithiwr CAMU yn
y Gogledd; ynghyd ag eraill
sy’n mynychu’r Capel
yn Llithfaen. Daeth tri
o bobl ifanc o Gapel
y Drindod Pwllheli i’n
helpu hefyd. Roedd
yn fendith eu cael i
ymuno â’r tim.

ar y cae, tra’n bod ni, y rhai hŷn, yn
mwynhau paned! Cyn gorffen, roedd
pawb yn eistedd i wrando ar stori
Feiblaidd gyda thipyn o action. Syml
iawn ond effeithiol dros ben. Hyfryd
oedd gweld pobl o bob oed yn
mwynhau sgwrs a chwmni ei gilydd am
ryw ddwy awr ar bnawn braf.

Cawsom dridiau o
weithgareddau o
ddydd Iau tan ddydd
Sadwrn. Pob pnawn
daethom at ein gilydd
i’r Cae Chwarae; yn
blant, rhieni a phobl
hŷn i wneud crefftau
fel breichledau ac
ati a chwarae gemau
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Fe baratowyd sesiynau ar gyfer Clwb
Plant yn y boreau yn ogystal â Chlwb
Ti a Fi. Ond nid oedd fawr o ymateb
i’r rhain. Hwyrach oherwydd i’r tywydd
fod mor braf, doedd neb eisiau bod i
mewn.
Gyda’r nos trefnwyd tair noson o
adloniant, eto gyda’r bwriad o bontio
rhwng bobl Capel a rhai di-Gapel
a rhwng pob oedran. Cynhaliwyd y
cyfarfodydd hyn yn festri’r Capel a
cheisiwyd newid yr ystafell i fod yn
llai ffurfiol gyda chadeiriau o gwmpas
byrddau bach gan gynnig coffi a
bisgedi. Y noson gyntaf cawsom
hwyl efo cwis. Yr ail noson daeth Y
Chwedlau i’n diddori, sef grŵp pop
ifanc lleol sydd newydd ei ffurfio.
Cawsom gêm o “Yrru’r Chwilod” ar y
noson olaf!

cyfamser? Gwelwn yr angen i ddechrau
Clwb Plant Cynradd yn y pentref a
thrwy hyn gobeithio gweld mwy o
gysylltiad â’r rhieni.
Teimlwn fod cam bach wedi ei wneud
yn Llithfaen gyda Halen Haf a fydd,
gobeithio, yn arwain at gam bach arall
yn y dyfodol. Ond ni allwn hyd yn oed
wneud y cam lleiaf heb arweiniad Duw
a’i ddoethineb Ef a’i gariad i lenwi ein
calonnau. Deled Ei Deyrnas!
Lis James
Llithfaen

Ar y Sul, trefnwyd oedfa anffurfiol i’r
teulu yn y capel ac yna barbeciw i bawb
ar y cae chwarae i gloi.
Fasa ni yn ei wneud eto? Gobeithio’n
fawr, os Duw a’i myn. Ond yn y
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EISIAU GWYBOD
MWY AM CAMU?
Cysylltwch â:
CAMU
Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid
Coleg y Bala, Y Bala
Gwynedd, LL53 8NA
01678 520565
e-bost – camu.step@ebcpcw.org.uk
am fanylion cyswllt gweithiwr CAMU eich hardal chi.
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