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Dewis!

longyfarchiadau, rydych
wedi gwneud y dewis cywir
wrth ddarllen y Bwletin
Cenhadol!

Oes, mae gennym ddewis.
Dewis pa beth i gael i frecwast,
beth i’w wisgo, lle i fynd i siopa,
pa fisgedi i’w prynu - mae’r rhestr
yn faith. Ond mae gennym
weithiau angen dewis rhwng y da
a’r drwg, pryd i roi neu gwrthod
rhoi, pwy i helpu neu ydym yn
troi cefn? Ydi’n hawdd ffeindio
esgus weithiau neu ydym yn rhy
brysur i roi help llaw? Dim ond ni
sy’n gallu penderfynu pa un ydi’r
dewis cywir. Dyma’r her sy’n ein
gwynebu wrth ddangos ein cariad
at eraill. Yn ystod Encil Isbwyllgor y Chwiorydd daeth
adnod ein thema eleni yn real
iawn i lawer ohonom. Darllenwch
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adroddiad yr Encil ar dudalen 3.

Mae llawer iawn ohonoch wedi
dewis dod at eich gilydd i ddangos
eich cariad at eraill wrth wau,
gwnio, cymdeithasu a hyd yn oed
teithio milltiroedd lawer i roi gwen
fach ar wyneb merched bach.
Mae dau wedi rhoi o’u amser i
ddosbarthu eich ffrogiau a tedis
bach (tud. 14).

Ar dudalen 8 mae manylion
prosiectiau Is-bwyllgor y
Chwiorydd. Mae pedwar cynllun i
gyd, pob un yn addas ar gyfer chi
fel unigolyn, Chwiorydd eich
Capel neu beth am wahodd criw

bach i’ch cartref am baned a
sgwrs. Pa un ydych chi am
ddewis?
Eirian

ENCIL IS-BWYLL GOR
Y CHWIORYDD

Cynhaliwyd yr encil blynyddol ar ddydd Iau, Mawrth 23ain yng Ngwesty Llety’r
Parc, Aberystwyth, gyda Chynrychiolwyr yr Henaduriaethau a swyddogion o’r
pedwar Sasiwn Cenhadol, ynghyd â swyddogion y Genhadaeth, y Parch Nan
Powell Davies, Eirian Roberts, Sarah Morris a Carys Davies yn bresennol.
Cafwyd croeso cynnes gan lywydd y pwyllgor, Nerys Biddulph, cyn iddi arwain y
defosiwn agoriadol gyda darlleniad o Rhufeiniaid 5. Dilynwyd hyn gan Eleri
Davies yn ein hannog, trwy ddefnyddio’r logo cyfredol, i ddilyn deddfau bywyd a
defnyddio ein doniau fel Cristnogion.
Am amser byr, trafodwyd gwaith y pwyllgor gan gynnwys cyfraniad gan bod un
o’r pedair aelod o’r ‘tîm’.
Rhoddwyd croeso cynnes, wrth eu cyflwyno i’r Parch Jonathan Hodgins a’i
briod Caroline, o Mancot, arweinwyr yr encil. Yn ystod y bore, Jonathan oedd
wrth y llyw yn cyflwyno thema’r flwyddyn, ‘Fy mhlant, gadewch inni garu, nid
ar air nac ar dafod, ond mewngweithredoedd a gwirionedd.’ 1 Ioan 3:18.
Cymharodd Iesu â’r Samariad trugarog, yn ei achubiaeth ohonom. Cyfeiriodd at
Adda, Cain ac Abel a’r gwrthdaro parhaol sydd rhwng y cyfiawn a’r anghyfiawn.

Parch Jonathan a Caroline Hodgins yn arwain yr Encil
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Fel tystiolaeth o’n ffydd, o garu ein gilydd, rhaid cyffesu ein pechodau, gwneud
yr hyn sydd iawn, ufuddhau i Dduw a byw yn y goleuni (1 Ioan 2). I gloi sesiwn
y bore, arweinwyd ni mewn gweddi gan Margaret Jones.

Y Chwiorydd yn mwynhau eu cinio yn Llety Parc, Aberystwyth

Gr ŵp yn trafod sut y gallem geisio datrys problemau trwy gynnig cymorth ymarferol.
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Caroline gymerodd yr awennau yn y prynhawn, gyda Jonathan yn brysur
gofnodi ein mewn-bwn. Trafodwyd profiadau o ‘Gariad mewn gweithredoedd’
oddi fewn i’n heglwysi a sut mae pobl o’r tu allan yn arsylwi hyn. Rhannodd nifer
ohonom eu profiadau o dderbyn cymorth ymarferol, mewn argyfwng, ac hefyd, o
fod yn dystion i gymorth o’r fath roddwyd i eraill, gan ein cyd-Gristion. Cafwyd
cyfraniad gan y mwyafrif ohonom wrth drafod esgusion dros beidio dangos
cariad drwy weithredoedd e.e. gor-brysurdeb a galwadau eraill ar ein hamser;
teimlo’n annigonol; eraill yn fwy abl na ni i gynnig math arbennig o gymorth; a
bod yn gorfforol anabl mewn rhai achosion. Penderfynwyd na ddylid defnyddio
esgusion fel rhesymau a chofio grym y weddi, bob amser.
Yn dilyn hyn, trafodwyd, mewn grwpiau, sut y gallem geisio datrys problemau,
mewn sefyllfaoedd arbennig, trwy gynnig cymorth ymarferol. Ysgogodd hyn gryn
drafodaeth rhwng pawb oedd yn bresennol. Diolchwyd yn gynnes iawn i
Jonathan a Caroline am arwain yr encil mewn ffordd mor fywiog a phryfoclyd.
Cafwyd gair o weddi, gan Bethan Richards, i gloi’r encil, cyn inni ymadael, yn
frwdfrydig i geisio gwneud yn well.
Eirys Buckland-Evers
Ewloe Green

Arddangosfa o adnoddau Is-bwyllgor y Chwiorydd
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SASIYNAU CENHADOL 2017
SASIWN
CENHADOL
Y GOGLEDD
Mai 10fed
Eglwys Unedig
Seion/Bryneglwys
CORWEN
Siaradwyr:
2 o’r gloch Bethan Davies,
Port Talbot
5.30 o’r gloch
Arfon Jones,
Caerdydd

Eglwys Unedig Seion/Bryneglwys

SASIWN
CENHADOL Y DE
Mai 18fed
Eglwys Soar,
PONTARDAWE
Siaradwyr:
2 o’r gloch Bethan Dvies,
Port Talbot

Eglwys Soar, Pontardawe
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5.30 o’r gloch Parch Nan Wyn
Powell-Davies
Yr Wyddgrug
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MERCHED YN GWAU

Mae chwiorydd clwb gwau Capel y Tabernacl Rhuthun wedi bod yn
brysur iawn y misoedd diwethaf yn gwau Dementia Twiddle muffs.
Maen't wedi cyfrannu dros hanner cant i gartrefi gofal yn Rhuthun,
Dinbych, Corwen a Wrecsam.
– Anwen Jones
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Yn dilyn clywed am batrwm i wau maneg gof yn yr Encil ym mis Medi
daeth criw ohonom ynghyd i Festri Capel Horeb, Dyffryn Ardudwy yn
ystod y gaeaf i ddechrau ar y gwaith. Cafwyd cymaint o fwynhad yn gwau
fel yr aethom ymlaen i wau blancedi glin ar gyfer yr henoed a chapiau ar
gyfer babanod bach. Rydym wedi dosbarthu nifer helaeth i gartrefi henoed
lleol ond mae rhai ar ol eto. Meddwl yr oeddem tybed oedd Adran y
Chwiorydd yn eu casglu ac yn eu dosbarthu yn enw EBC?
Llawer o ddiolch am gyflwyno'r syniad i ni - mae wedi rhoi oriau o bleser
i nifer ohonom a chyfle i gymdeithasu yn wythnosol gan ddangos ein
cariad tuag at eraill.
Enid Owen
Bydd rhai o eitemau sy’n weddill o grwp Dyffryn Ardudwy yn cael ei
anfon i Ganolfan Cristnogol Ystrad Mynach. Mae Tamsin Graves,
Gweithiwr Cymunedol yn y ganolfan yn awyddus i helpu pobl sy'n dioddef
gyda Dementia.
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Dress a Girl Around
the World (UK)

Mae dau berson o’r Gogledd yn garedig iawn wedi
cytuno i ddosbarthu eich ffrogiau bach a thedis a
rhoi gwen fach ar merched bach yn y Gambia a
Basotho.

Fy enw i yw Amie Dop a elwir yn swyddogol fel Mam Gaye Dop.
Rwyf yn wreiddiol o’r Gambia ac yn awr yn ddinesydd Prydeinig. Rwy’n briod
â Peter Dop, mae yn aelod o Glwb Rotari Prestatyn ac yn gyn-lywydd. Mae
gennym ferch, dau o wyrion, mab yng nghyfraith a chwaer h ŷn ac aelodau eraill
o’r teulu yn y Gambia.
Mae’n fraint ac yn anrhydedd cael fy newis i fod yn Llysgennad Dress a Girl
Around the World ar gyfer y Gambia. Rwyf eisoes wedi trefnu bydd eich
rhoddion, yn ffrogiau a thedis bach ar gyfer yr ymgyrch ‘Dress A Girl around the
World’, yn cael eu clydo mewn lori.
Pan fydd y rhoddion yn cyrraedd y Gambia byddaf yno i’w derbyn. Os ydynt
yn cyrraedd o’m blaen, bydd fy merch Amie iau yn eu derbyn ac yn cadw popeth
yn ei th ŷ nes i ni gyrraedd.
Bydd y ffrogiau yn cael eu dosbarthu drwy Glwb Rotari Fajara sydd mewn
partneriaeth ar brosiect ysgol gyda chlwb Rotari Prestatyn. Pan byddwn yno bydd
y clwb Rotari, Pete a minnau yn bresennol yn dosbarthu’r dillad i’r plant hynny
sydd wir eu hangen.
Byddaf yn tynnu lluniau ac efallai rhai ffilmiau o ddosbarthiad y ffrogiau fel y
gallwch weld sut mae eich cefnogaeth a haelioni yn helpu y plant hynny.
Mewn cyfeillgarwch,
Amie xxx
Mrs Mam Gaye Dop, Prestatyn

Yn ddiweddar bu i Is-bwyllgor y Chwiorydd roi rhodd o £3,000 i Tim Gofal
Iechyd Sylfaenol Ysbyty Tebellong tuag at gwaith hyfforddi ac achosion o
HIV/TB (manylion Bwletin Cenhadol rhif 73). Daeth y cais trwy law Dr
Graham Thomas sydd yn feddyg teulu yng Nghorwen. Wel, mae Graham wedi
teithio allan i Lesotho unwaith eto, yn bennaf i weld sut mae’r gwaith yn datblygu
ac os oes unrhyw newid yn amgylchiadau y trigolion ers ei ymweliad diwethaf.
Bu i ni fanteisio ar y cyfle yma ac anfon ychydig o ffrogiau a tedis bach gyda
Graham, gan ei fod yn ymweld ag ardal difreintedig iawn a gwyddwn byddai y
dillad yn cael eu derbyn yn llawen. Bu i Graham fynd â hen spectols a Peiriant
uwchsain llaw gyda fo hefyd.
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Un merch fach wedi gwisgo ffrog ac un arall yn dal tedi bach lliwgar

Plant bach amddifad Basotho yn derbyn ffrogiau yn ddiolchgar
[Diolch i Amie a Graham am roi o’u hamser i helpu eraill. Edrychwn ymlaen i
glywed yr hanes a gweld sut mae eich caredigrwydd chi yn gwneud gwahaniaeth]
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Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY
( 01678 520 065
8 ebcenhadaethbala@tiscali.co.uk

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

