
Nos Wener, Ionawr 25ain cawsom ni yng Ngofalaeth Edeyrnion
yn Henaduriaeth Dwyrain Meirionnydd, noson i ffarwelio gydag
un o’n dau Weinidog rhan amser yma. Felly y bu’r drefn yma am
ddeuddeng mlynedd. Penderfynodd Y Parch. Eifion Jones
ymddeol o fod â gofal trosom er ei fod yn fodlon iawn bod yn
rhan o’n trefniadau o Sul i Sul o hyd.

Daeth trigain o garedigion yr ofalaeth at ei gilydd i werthfawrogi
gwasanaeth a chyfeillgarwch Eifion Jones. Uwchben pryd o fwyd

ardderchog a chwmnïaeth
hyfryd y Parch Eric a Haf
Greene yn ogystal ag Eilir,
un o feibion Eifion, a hefyd
Betty sy wedi bod yn gefn
gwych i Eifion mewn cyfnod
o salwch, cawsom noson
hyfryd. Ieuan ap Sion fu yn
ein diddori gyda chaneuon
amrywiol a chafwyd gair gan
y Parch T. L. Williams, un a
fu’n cydweithio yn ein
gofalaeth ac sydd am barhau
i’n gwasanaethu. Cyflwynwyd
anrheg i Eifion o gyfrol
hardd, wedi’i harwyddo gan
flaenoriaid a swyddogion
presennol yr ofalaeth.

Diolchodd Eifion trosto i bobl yr ofalaeth am eu cefnogaeth ac
am ddangos hynny mor glir trwy eu presenoldeb. Roedd wedi
cael noson i’w chofio.

Diweddwyd trwy i bawb gyd-ganu un o hoff emynau Eifion, sef,
‘Mi glywaf dyner lais’. Dyma’r Llais a’i harweiniodd i’r
weinidogaeth flynyddoedd lawer yn ôl meddai.

Eirian Jones, Llywydd Pwyllgor yr Ofalaeth a lywiodd y noson a
gwnaed y trefniadau gan Edwin Jones.

Eirian Jones
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Ymddeoliad a gwerthfawrogiad

Daeth tua chwe deg o aelodau’r ofalaeth
i’r gwasanaeth plant a theuluoedd ar
fore Sul Chwefror 3ydd. Fe gynhelir y
gwasanaeth yma bob blwyddyn ar y Sul
cyntaf yn Chwefror ac mae wedi ei
anelu at y plant – ond hefo neges i
bawb o bob oed.

Thema’r gwasanaeth oedd Perthyn a
thro capeli Brynmawr Betws y Coed,
Heol Scotland ac Eglwys Unedig
Penmachno oedd hi eleni i wneud
cyflwyniad ar y thema a ddewiswyd gan
ein Gweinidog.

Cawsom wasanaeth ddaru blesio pawb
yn enwedig y plant.

Brynmawr – yn sôn am ddameg Iesu
am y Bugail a’r ddafad golledig – i
egluro wrth y rhai oedd yn cwyno ei fod
yn ffrindiau hefo pobol ddrwg, ei fod yn
chwilio am bawb, ac yn ffrind i’r drwg a’r
da, ac yn fodlon mynd allan o’i ffordd i
edrych am unrhyw un oedd wedi
crwydro yn bell oddi wrtho. 

Heol Scotland yn sôn am y Creu ac am
gyfrifoldeb pob un ohonom sydd yn byw
ar y ddaear i edrych ar ôl y byd hardd
sydd yn perthyn i ni i gyd ac a gawsom
gan Dduw. Yr oedd Penmachno yn sôn
am ein perthynas gyda ffrindiau yn yr
ysgol, yr Ysgol Sul ac mewn grwpiau
eraill. Fe wnaed cadwyn bapur hefo enw
pob plentyn oedd yn bresennol ar un o’r

dolenni. Torrwyd y gadwyn rhwng dau
o’r enwau a holi am y tristwch o ffraeo.
Pwysleisiwyd fod Iesu am i ni fod yn
dimau o ffrindiau. Bu rhai o blant yr
ofalaeth yn canu cân oedd yn ffitio yn
berffaith hefo’r thema sef emyn sydd yn
pwysleisio ein perthynas hefo Iesu.

Perthyn yn Llanrwst

(parhad ar dudalen 8)

Pawb fu'n cymeryd rhan yn Sul yr Ofalaeth yn Seion



WYTHNOS NESAF – GWELEDIGAETHAU AM SGWRS Y BYD

‘Un cam bach ar hyd y byd yr af 
Ar y daith o hyd dy gwmni gaf 
a thrwy bob yfory ddaw 
gad i minnau afael yn dy law. 
Ac wrth fynd o ddoe i’r fory newydd draw 
gad i minnau afael yn dy law’ 

Cawsom berfformiad bypedau hwyliog gan ein Gweithiwr Plant
a Theuluoedd. Jennifer Roberts gyda dau byped yn sôn am
dîm Iesu Grist a thîm o ‘supporters’ pêldroed. Y pwyslais tro
hwn ar y gost o berthyn a dilyn tîm pêl-droed a’r ffaith fod Iesu
wedi talu’r gost i ni gael perthyn i’w dîm ef wrth gymryd y gost
oddi wrthym wrth farw ar Galfaria. Yr unig beth sydd angen i ni
wneud ydi dweud ‘Mae’n ddrwg gennyf am y pethau cas dwi
yn wneud weithiau ac sydd yn gwneud pobol yn drist’. Diolch i
rieni plant yr Ysgol Sul am ofalu am y baned yn y festri ar
ddiwedd y gwasanaeth.

Gwenda Mai Jones
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Gwasanaeth Teulu
(parhad o dudalen 1)

Paned ar ôl Sul yr Ofalaeth yn Seion

Rhieni yr Ysgol Sul fu’n paratoi paned ar gyfer pawb yn y
Festri ar Sul yr Ofalaeth

Bore Sul, 27 Ionawr 2019, pleser oedd
croesawu’r Dr Alan Axford, Cadeirydd yr
elusen Gwirfoddolwyr Hosbis yn y
Cartref Aberystwyth a’r Cylch, i
wasanaeth yr ofalaeth yng Nghapel y
Garn, Bow Street. 

Yn dilyn gair gan y Gweinidog, y Parch
Ddr R Watcyn James, cyflwynodd Mrs
Janet Jones, Cadeirydd yr Ofalaeth, siec
o £860.50 i Dr Axford er budd yr elusen.
Dewiswyd HAHAV fel elusen yr ofalaeth
ar gyfer 2018, gyda chasgliadau oedfaon
yr ofalaeth yn cael eu cyflwyno er budd
yr elusen. Cafwyd gair o ddiolch gan Dr
Axford, ac amlinellodd dwf yr elusen

dros y tair blynedd diwethaf hyn. Eleni,
amcangyfrifir y bydd gwirfoddolwyr yr
elusen yn darparu tair mil o oriau o
gymorth i helpu cleifion a’u teuluoedd,
a’r gobaith yw ehangu’r gwasanaeth yn y
dyfodol drwy agor hosbis dydd yn yr
ardal. 

Elusen gofrestredig sy’n darparu
gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yw’r
elusen. Maen elusen sy’n dibynnu ar
wirfoddolwyr yn gweithio yn y gymuned
leol ac yn darparu cymorth ymarferol,
cymdeithasol ac emosiynol i gleifion sy’n
byw gyda salwch datblygedig, yng
nghysur eu cartrefi eu hunain. 

Roedd hi’n fraint felly gwahodd y Dr Alan
Axford i Gapel y Garn i dderbyn siec
casgliad yr ofalaeth tuag at yr elusen.
Bu’n rhaid i’r Dr Axford adael y
gwasanaeth gan ei fod yn flaenor yng
Nghapel St David’s Aberystwyth. Mae’n
adnabyddus yn yr ardal am iddo fod yn
Arbenigwr meddygol yn Ysbyty
Cyffredinol Bronglais am fwy na 30
mlynedd ac yn gyfarwyddwr meddygol
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd
Ceredigion am 10 mlynedd. 

Dymunwyd yn dda iddo yn ei waith a
chawsom gyfle i weddïo dros yr elusen,
ei harweinwyr a datblygiad y gwaith.

Os na nodir yn wahanol nid yw barn y
cyfranwyr o angenrheidrwydd yn farn y
golygydd na’r Gymanfa Gyffredinol.

Anfoner pob gohebiaeth, newyddion, ysgrifau, a.y.y.b. at
y Parch. Ddr. R. Watcyn James, Eryl, Capel Bangor,
Aberystwyth SY23 3LZ. e-bost:
goleuad@ebcpcw.org.uk

Hysbysebion i Swyddfa’r Goleuad, Gwasg y Bwthyn,
Tª Cadnant, Parth 2, Lôn Hen Felin, Stad Ddiwydiannol
Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD. (01286) 672018.
e bost: goleuad@btconnect.com

Cyhoeddwyd gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
argraffwyd gan Wasg y Bwthyn, Caernarfon. Cofrestrwyd yn
y Swyddfa Bost fel Newyddiadur.
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(O’r chwith) Yr Athro Gruffydd Aled Williams, Ysgrifennydd Gofalaeth y Garn; Mrs
Janet Jones, Cadeirydd yr Ofalaeth; Dr Alan Axford, HAHAV; Mr Owen Jenkins,

Trysorydd yr Ofalaeth; y Parch Ddr Watcyn James, Gweinidog.

Llun: Iestyn Hughes

Gofalaeth y Garn yn cefnogi elusen Hosbis yn y Cartref


