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FFYDDL@WN
“Croeso i Ffyddl@wn, y cylchlythyr cyntaf ar ei newydd wedd oddi wrth y Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid.” 

Ond beth yw’r 

Gwasanaeth Plant 

ac Ieuenctid?

Dyma ddywed Cyfarwyddwr 

y gwaith, Gwyn Rhydderch.

“Eich Gwasanaeth Chi!”
Y mae’r Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid 

yn ymrwymo i ddysgu beth yw cynnwys a 

pherthnasedd y Beibl yn gywir a chreadigol 

i’n plant, pobl ifanc ac ieuenctid hŷn gan 

gymhwyso’r ddysgeidiaeth i’w bywydau. 

Mae annog ein hieuenctid hŷn i ddarganfod 

y doniau a roddwyd iddynt gan Dduw ac 

i gysidro beth yw eu rhan yn yr eglwys leol 

yn bwysig iawn gennym. 

Gobeithiwn fagu a hyfforddi arweinwyr 

newydd i’r Gymru gyfoes! Rydym am 

gefnogi ein harweinwyr plant, pobl ifanc 

ac ieuenctid hŷn sydd ar lawr gwlad drwy 

wrando, annog a chalonogi, hyfforddi, 

paratoi a chynghori ar adnoddau priodol 

i’r gwaith.

“Codwch y ffôn am sgwrs!”

rhydderch@f2s.com / 01758 770490

Cynhaliwyd cwrs ieuenctid 

yng Ngholeg Y Bala ym mis 

Gorffennaf o dan arweiniad 

Rhun Murphy. 
Edrychais ymlaen i’r cwrs wythnosau cyn y 

y byddai’n llawn sbort a mwynhad. Un o’r 

uchafbwyntiau’n bersonol oedd cael cwrdd 

â hen ffrindiau – yn arweinwyr a gwersyllwyr, 
mewn awyrgylch Cristnogol. 

Roedd y sesiynau bob dydd yn rhai difyr a 

heriol, ac yn berthnasol i bob un ohonom. 

Roedd tystiolaeth arweinwyr ifanc ‘cŵl’ yn 

anogaeth i bawb wrth i ni glywed fod bod yn 

Gristion ddim yn hawdd o bell ffordd hyd yn 

oed iddyn nhw. 

Mewn grwpiau bychain buom yn trafod yr hyn 

a glywsom gan Rhun a meddwl sut allem ni 

fod yn dystiolaeth i eraill. Anogaeth i mi oedd 

gweld bachgen o Gaerfyrddin – Daniel ‘Dribz’, 

tipyn o gymeriad, yn rhoi ei fywyd i Grist ar 

ddiwedd yr wythnos Cawsom llawer o hwyl 

a rhaffau a’i hwylio ar lyn Tegid! Roedd y 

Noson Lawen yn llawn doniolwch a chwerthin 

hefyd wrth i Wyn, gyrrwr ein bws mini, 

gymeryd ei sedd fel un o’r tri beirniad gwadd 

wedi bod yn anogaeth pur i mi yn fy ffydd ac 

yn her i mi fod yn dystiolaeth i fy ffrindiau nôl 

adref. Edrychaf ymlaen rhyw ddydd i gael bod 

yn ‘swog’ yn y gwersyll Cristnogol hwn. 
Gareth Davies 

Ydych chi erioed wedi ystyried cychwyn 

Clwb Ieuenctid Cristnogol lleol? Am fwy o 

wybodaeth, cysylltwch â Gwyn Rhydderch.

Uchod: Gareth Davies

Cwrs Ieuenctid

Mae gan y Coleg raglen lawn o benwythnosau 

ar gyfer plant ac ieuenctid sy’n rhedeg trwy’r 

ieuenctid ac ieuenctid hŷn yn ystod yr haf. 

Cewch fesur y mwynhad a geir ar y cyrsiau o 

Rhagfyr

6 “Hwyl yr Wyl”

Ionawr

2 – 4 Aduniad Souled Out

9 Diwrnod hyfforddiant i athrawon 
Ysgol Sul ac arweinwyr clybiau plant 
ac ieuenctid

Dyddiadur y Coleg

23-25 Penwythnos plant Trefaldwyn

30-1 Penwythnos plant Gofalaeth Aled

Rheolwyr Coleg y Bala:

Owain a Siân Edwards

Rheolydd Swyddfa ac Ysgrifenyddes y 
Coleg a’r Gwasanaeth:

Delyth M Williams

colegybala@ebcpcw.org.uk

Swyddog Cyswllt Coleg y Bala

Haf Evans

haf@ebcpcw.org.uk 

Rhif ffôn Coleg y Bala:

01678 520565

Coleg y Bala: 
Canolfan y Gwasanaeth 

Plant ac Ieuenctid



Souled Out

tua 70 yn ymweld â’r Coleg yn ystod yr 

wythnos. Amrywia’r oedran o 15 i’r ugeiniau 

Dyma oedd ymateb ambell un eleni 

pan ofynnwyd iddyn nhw beth oedd 

uchafbwyntiau’r cwrs :

“Dod i adnabod mwy o Gristnogion ifanc a 

gwneud ffrindiau da.”

“Tyfu mewn ffydd yn agosach at Dduw.”

amser gwerthfawr gyda chyd-Gristnogion.”

“Cwrdd a hen ffrindiau a rhai newydd.”

“Sut fedra’i ddewis? Mae’r wythnos i gyd 

wedi bod yn briliant. Rydw i wedi dysgu 

a fedra’i ddim disgwyl am yr aduniad.”

Ddechrau Tachwedd cyhoeddir cyfrol 

newydd “Y Cyntaf a’r Olaf” sy’n cynnwys 

sy’n cynnwys cryno ddisg o’r caneuon 

i gyd - y cyfan am £19.99. Adnodd 

ogystal ag ysgolion. 

Bydd cryno ddisgiau o’r cyfeiliant yn unig 

ar gael ar wahân. 

Swyddog Addysg ac Adnoddau:

Nia W Williams
niacolegybala@btinternet.com

01758 613114

Rydym newydd ffarwelio â dau fu yn y Coleg 
llynedd, ond cyn iddyn  nhw fynd, dyma ofyn 
beth oedd yr uchafbwyntiau iddyn nhw.

os oes rhaid dewis uchafbwynt, baswn i’n 

gwaith ieuenctid. Roeddwn i wrth fy modd yn 
gweithio gyda’r pobl ifanc, yn enwedig yn ein 
clwb ieuenctid yn y Bala. Trwy fy mlwyddyn 
yn y Coleg, tyfais i fel person ac yn fy ffydd. 

Lois Nelson

oedd darganfod fy ngalwedigaeth 
i’r weinidogaeth.”

Aron Treharne

Mae Eleri Jones newydd dechrau ei blwyddyn 
Gap yn y Coleg a Zöe Jones wedi mwynhau 
gymaint nes ei bod yn aros am ei hail 

Cwrs plant lle mwynhaodd Kieran 

Jones wythnos o’i wyliau.

C. Faint o weithiau wyt ti wedi bod 

yng Ngholeg y Bala? 

A. Dwy waith.

C. Pryd fuest ti yno ddiwethaf?

A.  Fues i ar gwrs Anhrefn Awst yn 

     ystod gwyliau’r haf.

C. Hefo pwy fuest ti yno?

A. Hefo fy ffrindiau Cai a Morgan 

    o Bwllheli.

C. Wnest ti ffrindiau yno?

A. Do, Peter, Guto ac Obed.

Q. Be fuest ti’n wneud yn y Coleg?

    canŵio a dysgu am Iesu Grist.

Q. Be wnest ti ei fwynhau fwyaf?

A. Chwarae gemau a chwarae hefo 

     ffrindiau hen a newydd yn 

     ein stafell.

Q. Pwy oedd yn arwain y cwrs?

A. Nia, Aron, Zöe a Lois.

Q. Wyt ti eisiau mynd i Coleg y 

     Bala eto?

A. Oes plîs!

Q.

mewn un frawddeg, beth fuaset 

ti’n ddweud?
A. Roedd o’n cŵl! 

Anhrefn Awst

Blwyddyn Gap

“Braint o gael dyrchafu enw Crist a chydaddoli. 

Anhygoel. ‘Absolutely AMAZING’

Mae grwpiau Souled Out yn cyfarfod ar hyd 

dros 15 oed. 

Os am fwy o fanylion cysylltwch â:  Meryl 

neu ewch i'r wefan: 

meryl_walters@yahoo.co.uk / 01678 520565

souledoutcymru.net

Pwy neu beth yw Cynllun 

EFE? Criw o bobl wrth droed 

yr Wyddfa sy’n awyddus i 

Efengyl i Fro’r Eco

(papur bro Eco’r Wyddfa).. 

ac yn sicrhau’r arian i gynnal swydd newydd am 

cyntaf iddo fentro i swydd o’r fath yn llawn amser.  

Dysgodd Andrew’r Gymraeg pan dreuliodd chwe 

yn y Gymraeg.

John Pritchard

Gwyn Rhydderch.

Gweithiwr ieuenctid 

newydd Cynllun EFE
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