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DIOLCH

yda chyfarfodydd
Diolchgarwch i ddiolch
am y cynhaeaf newydd
fynd heibio priodol ydi i mi eich
cyfarch ar ddechrau rhifyn 75
gyda’r gair DIOLCH! Ar ran Isbwyllgor y Chwiorydd hoffwn
ddiolch i chi gyd am eich gwaith
trwy gydol y flwyddyn. Diolch
am eich haelioni trwy gyfrannu
tuag at y Casgliad Arbennig gyda’r
cyfanswm eleni yn £35,520; mae
manylion sut cafodd yr arian ei
ddosrannu ar dudalen 15 a mae
llythyr diolch wedi ei anfon at bob
Capel. Ar dudalen 11 mae gair o
ddiolch gan rhai sydd wedi derbyn
arian o’r gronfa eleni, mawr yw eu
diolch. Diolch i chi sydd wedi bod
yn brysur yn gwau a gwnïo dros y
flwyddyn, mae sawl grwp ac
unigolion wedi creu tedis lliwgar a
ffrogiau bach hardd, mae eich
gwaith llaw yn arbennig iawn. Ar
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dudalen 8 mae gwybodaeth am
brosiectau newydd i gadw chi’n
brysur dros fisoedd y gaeaf, beth
am rhoi cynnig arni i wau cap,
band gwallt neu bar o fenig.
Hwyrach bod rhai ohonoch yn
gallu crosio, mae patrwm i greu
octopws ar gyfer babis bach
cynamserol neu pobl sy’n dioddef
gyda dementia, mae’r faneg cof
(twiddle mitt) wedi cael derbyniad
da mewn sawl cartref gofal.

Diolch i chi gyd am wasanaethu
mewn sawl ffordd, mae adnod ein
thema ‘Fy mhlant, gadewch i ni
garu, nid ar air nac ar dafod
ond mewn gweithred a
gwirionedd’ wedi ei weld wrth i
chi ddangos eich cariad at eraill.
Boed i Dduw eich bendithio
wrth i chi barhau i gefnogi
prosiectau’r chwiorydd.

Eirian
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Encil Llwybr Mari a’n Llwybr Ni
Mae stori bytholwyrdd Mary Jones nid yn unig yn werthfawr i ni fel Cymry,
erbyn heddiw mae’n hanes adnabyddus ar draws y byd ac mewn o leiaf
deugain o ieithoedd.
Edmygwn Mari yn ifanc, yn ymroi i geisio’r Iesu a byw yn ôl egwyddorion
Gair Duw. Elfen ddiddorol o’i hanes i ni heddiw, yw ei bod wedi cael hiroes i
ddilyn ei Harglwydd.
Bywyd llawn heriau oedd bywyd Mari wrth iddi wynebu tlodi, colli plant, bod
yn weddw, colli golwg a llawer mwy. Er hyn i gyd cadwodd ei ffydd a’i
gobaith yn Iesu fel ei Gwaredwr ac mae ei thystiolaeth yn dal i siarad â ni
heddiw.
Mae Is–Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â
Byd Mary Jones i drefnu sesiwn arbennig i
grwpiau o ferched. Bydd cyfle i edrych ar fywyd
Mari trwy weithgareddau amrywiol fel cwis, grwp
trafod, gwaith llaw. Clywed hefyd tystiolaethau
merched sy’n trysori Gair Duw heddiw.
Gellir cynnal y sesiwn arbennig yma yn eich
Capel, Dosbarth neu Henaduriaeth. Os
dymunwch drip i Lanycil cewch y sesiwn ar ffurf
Encil am y prynhawn, a chinio da.

Mae rhai wedi mentro yno yn barod a braf oedd y
gwmnïaeth fel y gwelwch o’r lluniau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Sarah 02920620424 neu Carys 07902059832.
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HANESION O’R HENADURIAETHAU
Henaduriaeth y Gogledd-Ddwyrain
Yng nghapel Bethesda yr Wyddgrug y cawsom gyfeisteddfod i ferched yr
Henaduriaeth eleni ar brynhawn Dydd Llun 12fed Mehefin. Roedd y cyfarfod yn un
hapus ac ysbrydoledig o’r dechrau cyntaf. Cawsom groeso cynnes a siriol gan y llywydd
Mrs Marion Simkin, a defosiwn teimladwy gyda darlleniad pwrpasol o lythyr Paul at y
Corinthiaid gan Mrs Doli Edwards a gweddi gan Y Barch Eirlys Gruffydd-Evans. Roedd
y canu yn galonnog o dan arweiniad yr organyddes alluog Mrs Glenys Lightfoot. Daeth
nifer go lew at ei gilydd gyda chynyrchiolaeth o bron bob dosbarth, ond nid pob capel
chwaith! Roedd yn gyfle i ddathlu a gwerthfawrogi gwaith Dr Gwyneth P. Roberts, y
genhades ddawnus ac ymroddedig o Brestatyn a aeth gyntaf i’r India yn 1943. Roedd y
siaradwraig Mrs Nerys Biddulph yn gyfaill agos i Dr Gwyneth ac wedi mwynhau ei
chwmni ym mlynyddoedd ymddeoliad Dr Gwyneth. Roedd yn ei hedmygu am ei
hymroddiad, ei dawn a’i gwrhydri yn ei Gwaith am dros fwy na chwarter ganrif yn yr
India. Bu ei gwasanaeth cenhadol yn syfrdanol a hynny mewn byd gwahanol lle nad
oedd merched yn arfer rheoli. Ond dyna beth wnaeth Dr Gwyneth o ddechrau cyntaf ei
chenhadaeth yn Durtlang - rheoli a datblygu’r ysbyty, adeiladu carthffosiaeth ac
addasu’r ystafelloedd. Hi hefyd oedd yn hyfforddi nyrsis a hi oedd yr unig lawfeddyg
llawn amser yn yr ysbyty. Yr hanes anhygoel o’i hymdrechion a’i haberth oedd wedi
cyffwrdd calon Mrs Biddulph a llwyddodd i ddatgan i ni ei theimladau a’i moliant i
Dduw am fywyd Gwyneth mewn ffordd ddymunol a diddorol. Diolch yn fawr Nerys
am brynhawn bythgofiadwy. Cawsom hefyd adroddiad byr o bob dosbarth am waith y
chwiorydd. Roedd yn dda i weld ein bod i gyd yn gweithio ar hyd yr un llinellau.
Dangoswyd ein ffydd Gristnogol mewn dull ymarferol gyda gwaith gwnïo a gweu a
fydd o gymorth i’r rhai llai ffodus na ni. Roedd yn orig arbennig iawn a chawsom de

O’r chwith, Mrs Ceinwen Parry, Mrs Menna Davies, Mrs Marion Simkin,
Parch. Eirlys Gruffydd-Evans, Parch. Eleri Edwards, Mrs Anne Hunt.
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ardderchog i gloi’r cyfeisteddiad fel y gwelwch yn y llun. Diolch i bawb a drefnodd
oedfa mor lwyddiannus. Diolch i Dduw am ei alwad i bawb ohonom ac am arwyr fel
Dr Gwyneth.
Parch Eleri Edwards, Manceinion

Henaduriaeth Myrddin
Dydd Mawrth, Medi’r 19eg 2017 cynhaliwyd Gwasanaeth gan Chwiorydd
Henaduriaeth Myrddin yn Y Babell Zion Newydd, Pensarn, Caerfyrddin. Roedd yn
bleser cael cwmni Mrs Sarah Morris, a luniodd y Gwasanaeth, ac fe’i croesawyd yn
wresog i’r Oedfa.
Cariad ar Waith oedd thema’r Gwasanaeth, yn seiliedig ar 1 Ioan 3: 18. Arweiniwyd
yr Oedfa gan Mrs Elizabeth Jackson, Llywydd Chwiorydd Henaduriaeth Myrddin, a
chymerodd chwiorydd o Ddosbarth yr Arfordir, Tywi/Cothi, Caerfyrddin, Rhydaman,
a’r Gwendraeth, rhan yn y gwasanaeth.
Cyflwynwyd Pwynt Pwer i gefnogi’r hanesion a rhannwyd am gyflwr bywyd yn y
Philipinas, trwy ddangos y gwaith da a wneir gan bartneriaid Cymorth Cristnogol i
wella’r sefyllfa.
Bu’r Oedfa yn brofiad addysgiadol a bendithiol, ac yn sicr yn pwysleisio mai nid ar
air na thafod mae dangos cariad, “ond mewn gweithredoedd a gwirionedd”.
Elinor Wyn Nicholson
Bethel, Penbre
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PATRWM GWAU
BAND GWALLT/ HAIRBAND
Chunky wool

No 2 needles

Cast on 14 sts
Row 1
K4, P6, K4
Row 2
K 14
Row 3
K4, P6, K4
Row 4
K14
Row 5
K4, P6, K4
Row 6
K4, cable 3 front K 4
Repeat rows 1 - 6 until work measures 22ins
[Cable – hold 3 sts on cable needle in front of your work
K next 3 sts then K 3 sts on the cable needle]
Join seam.

CAP TOSLYN/BOBBLE HAT
Chunky type wool No 2 needles
Cast on 70 sts
Row1. Slip1. * K2, P2 * repeat from * to last st. K1
Repeat this row until work measures 9ins
[You can knit 2 ins in rib then change to stocking stitch
or moss stitch as you wish until work measures 9 ins]
Shape crown
Row 1 Slip 1,* K2, P2 tog, repeat from * to last st K1
Row 2 Slip 1, * K1 , P2 tog, repeat from from* to last st K1
Row 3 *K2tog repeat from * to end.
Break off yarn, run yarn through remaining sts
Draw up and fasten off. Sew up seam reversing side for turn up.
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MENIG IGLOO MITTS
(4-6yrs). (7-9yrs). (10- 12yrs)
DK wool UK needles no 8
Cast on 34 (36: 38) sts
Row 1. * K2, P2, *. repeat to last 2 sts K2
Row 2 *P2, K2,* repeat to end
These two rows form rib
Repeat until work measures 17 (18: 19)cms
finishing after a wrong side row.
Cast off in rib.
To make up
Join seam leaving 3cms opening for thumb,
3 cms up from cast on edge

CROSIO OCTOPUS
Ar gyfer babanod cynamserol neu i
gleifion Dementia.
(tydi gofod ddim yn caniatau i ddangos y
patrwm. Cofiwch gysylltu gyda’r swyddfa
os am fwy o wybodaeth)
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O’ch llaw chi i’w llaw nhw
Yn ystod y dwy flynedd diwethaf mae sawl gr ŵp ac unigolion
wedi bod yn brysur yn gwau tedis bach, ac fel roeddwn yn dweud
wrth eich cyfarch ar y dechrau, rydym yn ddiolchgar iawn i chi
gyd am roi eich amser i wneud hyn. Fel y gwyddoch roedd tedi
yn cael ei roi ym mhoced y ffrogiau bach ‘Dress a Girl around the
world, UK’ ac eisioes mae canoedd o ffrogiau a thedi wedi cael
eu anfon at blant bach mewn gwledydd gwahanol. Roedd y
merched gwau wedi bod mor brysur fel bod llawer o dedis
gennym dros ben, felly penderfynwyd ymuno â’r ymgyrch
‘Teams4u’, sef yr ymgyrch Nadolig i lenwi bocs esgidiau.
Rhoddir pob bocs i blentyn neu deulu bregus yn Nwyrain Ewrop i
ddod a chyffro i fodolaeth llwm, digalon. Mae’r sylfaenydd, Dave
Cooke yn dweud y geiriau yma “Mae pobol yn dweud mai dim
ond bocs ‘sgidiau yw, ond mae’n fwy o lawer. Mae’r bocs yn
dweud wrth blentyn fod rhywun, rhywle wedi gwneud hwn iddo fo
neu hi, a bod rhywun yn malio amdanynt.”
Yn ystod y ddwy flynedd rydym wedi gallu rhoi gwen ar wyneb
sawl plentyn gyda’r tedis bach a ffrogiau del i roi urddas i ferched
ifanc. Beth am fynd ati i greu rhai o’r patrymau del sydd ar
dudalen 6-7 ar gyfer y bocsus. Bydd teams4u yn fodlon derbyn
eich rhoddion hael wedi’r Nadolig, Pam? gan eu bod yn ‘malio
amdanynt’.
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LLYTHYRAU I DDIOLCH
Trwy eich haelioni chi rydym wedi llwyddo i gefnogi tri prosiect
tramor unwaith eto eleni, dyma air o ddiolch gan y tri.

Reaching Romania
Ar ran ein holl Ymddiriedolwyr, rydym am ddiolch ichi am gefnogi
gwaith yr Arglwydd yn Rwmania unwaith eto eleni. Bydd y rhodd yn
cael ei rannu rhwng darpariaeth coed y gaeaf a chyflenwad basgedi
bwyd misol. Yn ystod y gaeaf, mae'r gweddwon a'r gw ŷr gweddw yn
cadw'n gynnes ac yn coginio mewn un ystafell gan ddefnyddio hen stof.
Mae Duw yn darparu ar gyfer eu holl anghenion - rydym yn ddiolchgar
eich bod chi'n rhan o'r ddarpariaeth honno.
Rydym yn frwd dros yr hyn yr ydym yn cael ei arwain at yng Ngorllewin
Rwmania, rydym yn ymweld pryd y gallwn i asesu’r anghenion ac i
gefnogi'r prosiectau. Bu i mi ymweld am 2 wythnos ym mis Gorffennaf
pan gyflwynwyd Prosiect Cristnogol newydd i ni sy'n cefnogi plant tlawd
gydag esgidiau, bagiau ysgol llawn a chotiau gaeaf yn barod ar gyfer
tymor yr Hydref. Mae Duw hefyd wedi plannu yn ein llwybr 3 teulu
newydd gyda phlant anabl sydd angen cymorth. Mae ganddynt
anghenion unigol ac rydym yn gwneud popeth a allwn i helpu.
Ar hyn o bryd rydym yn paratoi ein llwyth mawr o anrhegion mewn
bocs esgidiau ac eitemau hanfodol eraill i'w hanfon i Rwmania ar
ddiwedd mis Tachwedd. Byddaf yn hedfan allan i dderbyn y nwyddau
ac yna'n treulio 3 wythnos o gwmpas y gweinidogaethau yn dosbarthu
popeth yn bersonol. Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gwerthfawr
gydag unigolion, ac wrth gwrs mae'n fendith bob amser i weld wynebau
llawen a diolchgar pan fyddant yn derbyn anrheg Nadolig.
Gyda phob bendith am eich haelioni
Irene Phillips
Ysgrifennydd ac Ymddiriedolwr
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Cornerstone Uganda
Rydym eisiau dweud diolch ‘MAWR’
am eich caredigrwydd a rhodd hael
oddiwrth tîm gwaith y Chwiorydd.
Mor falch oeddem o ddeall eich bod wedi penderfynu cefnogi gwaith
Cornerstone Uganda am yr ail flwyddyn! Rydym yn edrych ymlaen at
gael rhannu y gwaith sydd gan Duw wedi ei gynllunio a’r pwrpas bydd
ganddo i ddefnyddio’r arian i fawrygu ei enw.
Llawer o ddiolch unwaith eto
Pob bendith
Sara Barnett a Nancy Spencer
[edrychwn ymlaen at gael darllen am y cynlluniau sydd ganddynt a sut
cafodd yr arian ei ddefnyddio]

Ysbyty Tebellong, Lesotho
Diolchwn i Dr Graham Thomas am anfon gopi o Gytundeb Ysbyty
Tebellong, dyma ddetholiad ohono.....
Hoffwn ddiolch i 'M'e Mamosuoe Sekete am ei gwaith ac am nodi nifer
o achosion TB newydd yn ardal anghysbell Qabane. Mae hi wedi dod â
bywyd a gobaith i'r teuluoedd hynny.
Diolch hefyd i'r PCT am eu teithiau diflino ar gefn ceffyl i gymryd gofal
iechyd, cynllunio teulu a profion i bentrefi anghysbell a Swyddi Iechyd
Qabane.
Diolch a bendith Duw arnoch i Weithwyr Iechyd y Pentref yn Qabane a
Ha Mapote. Rwy'n gobeithio y bydd Llywodraeth Lesotho yn
anrhydeddu ei haddewid i gynnal lwfansau VHW. Credaf y gall Ysbyty
Tebellong LEC weld bod dyddiau wardiau sy'n llawn o gleifion ifanc
gyda AIDS bellach y tu ôl i ni, diolch i Dduw. Mae heriau HIV cronig, TB
Cyffuriau Aml-Gyffuriau a gofal iechyd gwledig yn ei holl lawnder, yn
parhau'n wych.
Rydym hefyd yn dymuno cefnogi prosiect adeiladu Eglwys Lawn
Gospel Tebellong gan eu bod yn ceisio tystio gofal Duw am y
gweddwon a'r plant amddifad ac i dyfu bwyd i'r tlawd.
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SASIYNAU CENHADOL 2018
SASIWN
CENHADOL
Y GOGLEDD
Mai 2il
Capel Bethania,
RHUTHUN
Siaradwyr:
2 o’r gloch Wynford Ellis Owen,
Caerdydd.
5.30 o’r gloch
Parch. Aneurin Owen,
Llansannan.

Capel Bethania, Rhuthun

SASIWN
CENHADOL Y DE
Mai 17eg
Capel Bwlchgwynt,
TREGARON
Siaradwyr:
2 o’r gloch Menna Machraeth,
Caernarfon
5.30 o’r gloch Yr Athro Mari LloydWilliams, Llanelwy

Capel Bwlchgwynt, Tregaron
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Mynd a dod…
COLEG Y BALA –
Daeth blwyddyn gap Rhys Hughes a
Sion Jones i ben mis Awst. Braf iawn
oedd cael y ddau yn rhan o waith y
Coleg am flwyddyn. Bu iddynt dderbyn
cyfleodd gwerthfawr a chasglu llu o
brofiadau cyn symud ymlaen i Goleg. Tro y merched ydi y
flwyddyn yma, mae Lydia Sherwin-Weedall o Landderfel ger Y
Bala ac Emily Steel o Rhyl wedi cyrraedd y Coleg ers mis Medi,
ac yn barod yn ystod y misoedd cyntaf wedi taflu eu hunain
mewn i’r amrywiol weithgareddau. Mae Lydia yn aelod ffyddlon
yng Ngholeg y Bala ac yn ymuno ar gwasanaeth ar nos Sul, felly
tydi bywyd y Coleg ddim yn ddiarth iddi. Mae hi’n astudio trin
gwallt yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau a bydd yn
cwblhau lefel 3 yn ystod y flwyddyn. Mae hi am weld i ba
gyfeiriad bydd Duw yn ei harwain wrth iddi ymwneud â’i gwaith
yn y gymuned leol.
Mae Emily yn aelod yn Eglwys Gatholig y Santes Fair, Y Rhyl ac
wedi gorffen ei chwrs yn yr ysgol. Ymunodd â blwyddyn gap
Coleg y Bala gan ei bod am fod mewn cymuned lle mae cariad
Duw yn cael ei rannu ac i ddatblygu ei pherthynas ei hun â Duw.
Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn ennill sgiliau arwain, gan
weithio gyda phlant ac ieuenctid ac yr hoffai weithio yn yr Eglwys
yn y dyfodol. Yn dilyn ei blwyddyn allan, bydd Emily yn astudio
Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol
Caer.Pob bendith i’r ddwy wrth iddynt ddatblygu eu perthynas â
Duw a manteisio ar bob cyfle i glodfori’r Arglwydd gyda’r plant a’u
cyfoedion.
14 – Bwletin Cenhadol Rhif 75

Bwletin Cenhadol Rhif 75 –

15

Swyddfa Adran y Chwiorydd
Coleg y Bala, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RY
( 01678 520 065
8 eirianebcpcw@outlook.com

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

