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Eric yn cofio’r 50 

Pam ddylen ni ddathlu’r Nadolig? 

Y dyn oedd yn nabod Lenin 

Newyddion y capeli 

Nadolig Llawen a  

Blwyddyn Newydd Dda! 



O ddesg yr Ysgrifennydd 
 

Cynnig cyfle newydd i 

gryfhau’r Undodiaid 

 

Yn gyntaf, ga’ i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i 

holl ddarllenwyr Yr Ymofynnydd. 

Bu 2012 yn flwyddyn nodedig i mi’n bersonol, 

wrth i’n bachgen bach, Gwyn, cael ei eni (yn ystod 

wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol!).  Hoffwn 

ddiolch am y dymuniadau lu a ddaeth i’n rhan. 

Wrth edrych yn ôl, rwy’n meddwl mai’r         

datblygiad pwysicaf oedd cael cyfres o gyfarfodydd 

er mwyn adolygu a chryfhau ein cyfansoddiadau yn 

y capeli a delio gyda materion fel diogelwch ac      

yswiriant. Rwy’n falch fod y broses honno’n parhau 

o hyd, am fod gwell trefn 

yn gallu arwain at well 

profiad addoli yn y pen 

draw.  

Ond beth am yr addoli 

ei hun? “Pwy fydd yma 

ymhen can mlynedd” - 

dyna, rwy’n meddwl, yw’r brif her i mi yn 2013: 

cryfhau’r tîm o arweinwyr yn ein capeli sydd yn 

gallu cynnal addoliad ac estyn mas i’n cymunedau – 

gan leihau’r baich ar ein gweinidogion. 

Felly, rwy’n falch o gyhoeddi fy mod wrthi’n 

cynllunio diwrnod hyfforddiant lleyg ar gyfer yr 

Undodiaid ar draws Cymru. 

Cafodd y syniad o ddiwrnod hyfforddi ei gynnig 

yn wreiddiol yn sesiwn agored ("away day")     

blynyddol Cymdeithas De Ddwyrain Cymru, ac fe 

wnes innau gytuno i symud y syniad ymlaen.  

(Gyda llaw - mae’n ddiddorol bod cynifer o   

syniadau difyr yn codi yn “away day” y De-

ddwyrain – model i Undodiaid Ceredigion ei       

ystyried? Ond caiff y cwestiwn hwnnw aros!) 

Bellach, mae Undodiaid Bangor wedi cytuno i 

fod yn rhan o ddiwrnod hyfforddiant lleyg, ac rwy'n 

edrych ymlaen at drafod y syniad gydag Undodiaid 

Ceredigion yn fuan. 

Trwy gael y nifer uchaf posib o leygwyr (hynny 

yw – pobl fel chi a fi) at ei gilydd  i drafod syniadau 

ac enghreifftiau addoli o'r gwahanol ardaloedd, fy 

ngobaith yw y bydd modd cryfhau'r addoliad ym 

mhob rhan o Gymru. 

Os yw'r diddordeb yno, fy  

mwriad fyddai ceisio cynnal 

cwrs hyfforddi dwysach, gan 

ddenu arian gan Essex Hall. 

Rwy'n gobeithio y bydd y    

syniad o ddiddordeb mawr i  

Undodiaid y Smotyn Du, er mwyn cynllunio at y 

dyfodol pan efallai na fydd gweinidogion llawn  

amser ar gael i wasanaethu (er enghraifft, oherwydd 

ymddeoliad neu salwch ymhlith y gweinidogion).  

Rwyf wir yn gobeithio y bydd y fenter – dan  

adain y Gyfadran Undodaidd Gymreig – yn fodd i 

ddod â swyddogion o’r 13 chapel at ei gilydd i  

drafod sut i gael mwy  o arweinwyr addoli. 

Mae'n bwysig bod tîm cryf o arweinwyr lleol ar 

gael i gymryd yr awenau ac i gynnal yr achos, ac 

edrychaf ymlaen at gyhoeddi mwy o fanylion am y 

diwrnod arweinyddiaeth lleyg maes o law. 

 

“Y brif her i mi yn 2013: cryfhau’r tîm o         

arweinwyr yn ein capeli sydd yn gallu    

cynnal addoliad ac estyn mas i’n                   

cymunedau ...” 

 

Dyma rifyn sy’n  llawn o 

straeon am holl weithgaredd 

y capeli. 

Ymhlith y rheiny, yn ystod y 

misoedd diwetha’, roedd y 

cyfarfodydd i ddathlu hanner 

canmlwyddiant Eric Jones yn 

y weinidogaeth. 

 

 

Yn ei gyfweliad yn y rhif-

yn yma, mae’n dweud yn glir 

fod gan yr Undodiaid neges 

arbennig i’w chyflwyno sy’n 

fwy gwerthfawr nag erioed. 

Mewn byd lle mae gwa-

haniaethau’n aml yn cael eu 

condemnio yn hytrach na’u  

 

 

 

dathlu a lle mae rhagfarn yn 

gormesu, mae gweledigaeth 

eang, agored yr Undodiaid yn 

cynnig cyfeiriad arall. 

Fel y dywed rhai o emynau 

mawr Jacob Davies, o nabod 

ein gwreiddiau, gallwn estyn 

allan a chofleidio’r byd. 

Croeso i rifyn arall 

Carwyn Fowler 



Dathlu ’da Dylan 
 

Ddydd Sul, 30 Medi, cynhaliwyd oedfa arbennig 

yng Nghapel y Groes dan y teitl Dathlu ’Da Dylan. 

Pwrpas y gwasanaeth oedd nodi llwyddiant y      

Prifardd Dylan Iorwerth yn Eisteddfod Bro       

Morgannwg eleni.   

Cymerwyd rhan gan ddwy o ferched talentog y 

capel, sef Megan a Nia, a dau barti a oedd wedi  

ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni sef Côr 

Adrodd Sarn Helen a Chôr y Wiber. Mae gan rai o 

aelodau’r ddau barti gysylltiadau agos â’r Capel.  

Wedi i Dylan egluro ychydig ar y cerddi, cafwyd 

cyfraniad gwerthfawr gan y Prifardd Idris Reynolds 

wrth iddo eu dadansoddi ymhellach. 

Canwyd cân arbennig gan Dewi Pws sef 

‘Ysbrydion’, yn gweddu i gefndir cerddi buddugol 

Dylan, sef marwolaeth ei dad, a cherddi’r Goron yn 

Eisteddfod Llanelli yn 2000 yn cofio am golli 

ffrind. Mae’r gân yn haeddu cael ei galw’n emyn. 

Yn bresennol hefyd oedd Sian  Gwenllian o’r     

Felinheli, sef gweddw Dafydd, a ysgogodd gerddi’r 

Goron yn Llanelli. 

Cafwyd cyfraniad cyfoethog arall gan y Prifardd 

Mererid Hopwood. Yn ogystal â bod yn un o’r tri 

beirniad yng Nghystadleuaeth y Gadair eleni,    

Mererid a Dylan yw dau o’r pedwar person sydd 

wedi ennill y dair prif wobr lenyddol yn yr          

Eisteddfod Genedlaethol sef y Goron, y Fedal 

Ryddiaith a’r Gadair. Allan o’r pedwar dim ond 

Mererid a Dylan sydd bellach yn fyw. 

Roedd 30 Medi hefyd yn Ddiwrnod Waldo a 

chafwyd neges amserol gan Mererid i’n hatgoffa 

am  gyfraniad mawr Waldo at heddwch a chymod. 

Daeth hi â Llyfr Gwyn Caerfyrddin a bu cyfle ar 

ddiwedd yr oedfa i bobl i’w lofnodi yn ddatganiad 

clir o ddymuniad am heddwch yn ein byd.  

Yn y gwasanaeth cafwyd darlleniadau amrywiol 

o waith Dylan gan Cen Llwyd. 

Darparwyd lluniaeth ar ddiwedd yr oedfa gan 

aelodau Urdd y Benywod.  

Tri a fu’n cymryd rhan yn 

y dathliad—Megan, Nia a 

Dewi Pws. 

Urddo  

Llywydd  

newydd  

Cynhaliwyd Cwrdd Blynyddol 

Urdd y Benywod yng Nghapel 

Pantydefaid ar 15 Tachwedd, 

gyda’r gŵr gwadd, Idris       

Reynolds, yn siarad am fywyd a 

gwaith T. Llew Jones.  

Ar ôl y Cwrdd, cynhaliwyd y 

Cyfarfod Blynyddol, gyda Miss 

Siriol Thomas, Capel y Groes, yn 

trosglwyddo’r Llywyddiaeth i  

Miss Mattie Evans, Cribyn—yr 

ail dro i Mattie ymgymryd â’r 

swydd. 

Diolchwn i Siriol am ei gwaith 

caled a phob bendith i Mattie yn y 

ddwy flynedd nesaf.   

Yn y llun- swyddogion Urdd y 

Benywod Ceredigion gyda Siriol 

yn trosglwyddo’r Llywyddiaeth. 

O’r chwith, Hefina Davies, Is-

Lywydd;  Cynthia Griffiths,   

Ysgrifennydd; Mattie Evans, 

Llywydd 2012 – 2014; Siriol 

Thomas, Llywydd 2010 – 2012; 

Tania Rees, Trysorydd.      



 

A ddylai Undodiaid  

ddathlu’r Nadolig? 
 

Parch Wyn Thomas yn gofyn—ac ateb—un  

o’r cwestiynau mawr 

Mae pob un ohonom, rywbryd neu’i gilydd wedi 

achwyn bod ‘neges y Nadolig’ wedi ei anghofio 

ynghanol miri a bwrlwm y siopa, yr anrhegion a’r 

gwledda. Hyd yn oed pan fyddwn yn canu carolau 

ac yn gweld Drama’r Geni, rhyw deimlad neis,  

cynnes a ‘thraddodiadol’ sydd gennym.  

Fe fues i’n Joseff, flynyddoedd yn ôl, yn festri 

Pantydefaid  -  a chyn 

hynny’n Fugail, yn Ŵr y 

Llety, a hyd yn oed yn 

Herod, ond erioed yn Ŵr 

Doeth! 

Er mai rhan Joseff 

oedd uchelgais plentyn yn 

yr Ysgol Sul, mae’n rhaid 

i mi gyfaddef erbyn hyn 

fy mod yn difaru gwrthod 

gwisgo coron gardbord a 

chario tun bisgedi wedi ei 

lapio mewn papur    

sgleiniog gwyrdd i fynd â 

myrr i’r babi yn y gwair. 

Collais gyfle bryd hynny i 

chwarae rhan sy’n    

bwysig iawn yn stori’r geni ac, yn fy marn i, yn ein 

Nadolig ‘Undodaidd’ ni. 

Os edrychwn ar Stori’r Geni eto, fe welwn yn 

fersiwn Luc fod y bugeiliaid  wedi’i chael hi’n eitha 

hawdd -  mae’r angylion yn dweud yn blwmp ac yn 

blaen beth i’w wneud a ble i fynd. Mae’r bugeiliaid 

hyd yn oed yn cael esboniad o arwyddocâd yr      

enedigaeth ryfeddol sydd wedi digwydd. 

Mae’r gwŷr doeth, neu’r sêr-ddewiniaid fel y 

mae Mathew yn eu galw, yn gorfod  meddwl    

drostynt eu hunain. A dweud y gwir, dyna un o   

ryfeddodau mawr Stori’r Geni i mi -  beth ar wyneb 

daear allai achosi i bobl wybodus, synhwyrol ac, 

wrth gwrs, cyfoethog, grwydro ar hyd y wlad gan 

ddilyn seren? Mae’r peth yn swnio’n hurt , ond 

dyna yw hanfod eu stori.  

Fe welon nhw seren, fe benderfynon nhw fod y 

seren newydd honno’n un bwysig am ei bod yn 

nodi genedigaeth brenin newydd ac fe’i dilynon 

nhw hi er mwyn cael addoli’r plentyn. 

Hyd yn oed gyda char a thrên ac awyren yn  

bethau mor hwylus i ni heddiw, rwy’n amau’n fawr 

a fyddai neb ohonom yn breuddwydio teithio pellter 

maith i ryw sied yn rhywle i weld baban pobl 

ddieithr.Tybed faint o groeso fyddai i ni beth     

bynnag? Mae taith y sêr-

ddewiniaid, i mi, yn   

arwydd o ystyr gwirion-

eddol y Nadolig. 

Mae’r dadleuon          

diwinyddol am ddwyfol-

deb Iesu wedi bod yn 

ganolog i’n hanes ni,  

Undodiaid, ac mae     

ambell un wedi gofyn i 

mi cyn hyn: “os nad ’ych 

chi’n credu bod Iesu’n 

Dduw, pam dathlu’r  

Nadolig?”.   

Cwestiwn da! Pam canu 

carolau a chynnal 

‘Christmas Tree’ ? 

Un ateb yw ein bod yn nodi genedigaeth person 

arbennig, person a’n dysgodd ac sy’n parhau hyd 

heddiw i’n hysbrydoli ni i geisio gwneud daioni a 

hyrwyddo tangnefedd ac ewyllys da.  

Ateb arall yw ein bod, wrth ddathlu’r Nadolig, 

yn nodi balchder a llawenydd pob genedigaeth a 

phob bywyd newydd a ddaw i’r byd. A gallwn 

ddadlau ein bod yn gweld yn stori geni Iesu rhyw 

obaith a phwrpas i fywyd yn gyffredinol. 

Ar y llaw arall, fe allwn ni geisio bod yn sêr-

ddewiniaid. Fe allwn ni geisio dadansoddi golau’r 

seren a cheisio deall arwyddocâd y Nadolig mewn 

ffordd arall. Dyw hi ddim yn gyfrinach o gwbl mai 

fy hoff gyfnod i o’r flwyddyn yw cyfnod y Nadolig 

ac mae   hynny am un rheswm yn unig  -  mae pobl 

mor rhyfeddol o neis yn ystod y cyfnod hwn. 

Pan fydd y Nadolig yn agosàu, nid dim ond    

anrhegion a chardiau sy’n cael eu rhannu a’u           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mosaic o Ravenna yn yr Eidal 



Llun  o’r Doethion gan leian o’r enw Herrad o Landcsberg o’r 12fed ganrif 

dosbarthu, mae pobl hefyd yn rhannu llawenydd a 

dymuniadau da. Maent wedi eu llenwi ag ysbryd 

gŵyl sydd yn newid 

pobl ac yn eu gwneud 

yn llawer mwy parod i   

agosáu at ei gilydd. 

Fore dydd Nadolig, 

fe fydda’ i mewn gwas-

anaeth yng Nghapel y Cwm sy’n llawn cyffro am 

fod plant yn agor eu hanrhegion  -  ond bob 

blwyddyn rwy’n synnu wrth weld bod mwy o   

gyffro, llawenydd ac ewyllys da ar wynebau’r     

oedolion nag ar wyneb-

au’r plant hyd yn oed. 

Efallai mai ar wyneb 

pobl eraill y mae goleuni 

fy seren Nadolig i, ond 

mi fyddwn i, heb os, yn 

barod i deithio “dros bant a bryn”  -  hyd yn oed ar 

gefn camel - er mwyn cael gweld y goleuni hwnnw 

a bod yn rhan o ddathliad arbennig iawn.    

“Mi fyddwn i’n barod i deithio -  

hyd yn oed    ar gefn camel - er 

mwyn gweld y goleuni hwnnw ...” 

Hen Gapel Llwynrhydowen 
 

Gwasanaeth Carolau yng  

Ngolau Cannwyll 
 

Noswyl Nadolig, Rhagfyr 24,  9.00pm 



Cofio’r dechrau 

Dw i ddim yn credu fy mod i wedi cael unrhyw fath 

o alwad, yn y ffordd y mae pobl yn sôn am hynny. 

Ond doedd dim gweinidog yng Nghribyn a,     

rhywsut neu’i gilydd, pan o’n i’n ifanc iawn, ro’n 

i’n gwneud llawer yn y capel. Ro’n i’n canu’r or-

gan, er enghraifft, ac roedd y lle wedi dod yn  

bwysig yn fy mywyd i. Roedd gen i deimlad fod 

rhaid cadw pethau i fynd. 

Ro’n i’n dod yn ymwybodol fel oedd y blynydd-

oedd yn mynd ymlaen pa mor bwysig oedd y 

gwaith o’n i’n trio’i wneud yn enw Undodiaeth – 

pwysig o ran y gymuned a hyd yn oed o ran       

dynoliaeth. Mae gyda ni rywbeth arbennig i’w gyf-

rannu i gymdeithas yn gyffredinol. 

Mae Undodiaeth wedi ei seilio ar ddysgeidiaeth 

Iesu Grist. Ond dros y blynyddoedd, ddes i’n fwy 

ymwybodol fod yna grefyddau eraill mewn       

gwahanol rannau o’r byd a bod ganddyn nhw lawer 

iawn i’w ddysgu i’n cymdeithas ni heddi. Colled 

fawr fyddai colli rhai o’r dylanwadau yna ac mae 

Undodiaeth yn rhoi’r rhyddid i ni ddysgu amdanyn 

nhw. 

Mae gan Undodiaeth lawer mwy i’w gynnig i’r 

byd yr ’yn ni’n byw ynddo fe nawr a’r sefyllfa yr 

’yn ni ynddi hi nawr nag sydd gan lawer o’r eglwysi 

eraill.  

 

Hanner canrif yn Aberdâr 

Do’n i ddim wedi bwriadu aros yng Nghymoedd y 

De’n hir iawn! Ro’n i wedi dod i gysylltiad â rhai o 

gapeli’r de-ddwyrain pan o’n i yn y coleg yng 

Nghaerdydd. Ro’n i’n gyfarwydd â’r eglwysi yn 

Aberdâr – roedd Jacob Davies wedi bod yno, a neb 

wedi dod ar ei ôl e. Ges i wahoddiad i Hen Dŷ 

Cwrdd, Trecynon, a Highland Place, Aberdâr. 

Roedd y gymdeithas yn wahanol iawn. Yn y 

pyllau glo yr oedd llawer o’r bobl yn gweithio yn 

nechrau’r 60au. Doedden nhw’n gwybod dim am 

ffarmo, a do’n i’n gwybod dim am weithio dan 

ddaear! Doedd y bobl yno ddim yn poeni cymaint 

am eu dyfodol personol eu hunain ag yr oedd pobl 

yng nghefn gwlad. Doedden nhw ddim yn poeni 

cymaint am arian. Roedden nhw wedi byw trwy 

dlodi’r 30au a hynny wedi newid eu hagwedd at 

fywyd. Roedden nhw’n gweld eu bod yn dibynnu ar 

ei gilydd. Ond mae’r agwedd  yna wedi mynd erbyn 

hyn. 

Dw i wedi gwneud tipyn go lew gyda’r ysgolion 

Cymraeg. Pan ddes i i’r cwm yn nechrau’r 60au, 

rhyw gant o blant oedd yn yr Ysgol Gynradd   

Gymraeg; erbyn hyn mae mwy na 1,000 mewn  

ysgolion cynradd Cymraeg ac mae ysgol uwchradd 

o dros 1,000 o blant hefyd. 

Ar y dechrau, roedd yr agwedd at y Gymraeg yn 

ddifrifol iawn. Roedd y Blaid Lafur yn gallu bod yn 

gas dros ben at bobl oedd yn gweithio tros yr iaith. 

Mae lle i wella o hyd, ond mae agwedd pobl wedi 

newid yn hollol at yr iaith.  

 

Profiadau – drwg a da 

Roedd yna ‘fraternal’ yn ardal Aberdâr, lle’r oedd 

holl weinidogion yr ardal yn cwrdd. A benderfynon 

nhw nad o’n i ddim yn cael gwahoddiad. Dw i wedi  

Cofio hanner canrif 
Eric Jones yn edrych yn ôl ar ei 

yrfa ... ac at y dyfodol hefyd 
 

Mae wedi cael pob anrhydedd fawr sydd gan yr 

Undodiaid i’w cynnig yng ngwledydd Prydain – 

bod yn Llywydd, cael ei wneud yn Aelod er   

Anrhydedd, cymryd prif wasanaeth y GA a 

thraddodi ei darlith. Ac mae’r Parch Eric Jones 

wedi gwneud cyfraniad mawr i’r enwad yng 

Nghymoedd y De a’r Smotyn Du.  

 

Fe fu’n sgwrsio gyda’r Ymofynnydd ... 



 

cael y profiad dair neu bedair gwaith bellach o gael 

rhywun yn dweud nad oedden nhw am i fi gymryd 

rhan yn eu capel nhw. Ddigwyddodd e fis yn ôl, tros 

wasanaeth yr Ysgol Gymraeg, sy’n mynd o gapel i 

gapel. Dw i wedi bod yn cymryd hwnnw ers blynydd-

oedd ond fe ddywedodd un capel eleni nad oedden 

nhw eisiau i fi gymryd rhan.  

Mae un o’r profiadau eraill yn llawer mwy positif. 

Ro’n i ynghyd â gweinidogion ac offeiriaid eraill yn           

cydweithio’n hapus wrth drefnu gwyliau i blant oedd 

yn byw yng nghysgod y Wal yn Berlin. Yn ogystal â 

thlodi, roedd yna broblemau meddyliol yn dod yn sgil 

hynny. Roedden ni’n trefnu i’r plant ddod i Aberdâr 

am wyliau o hyd at ddau fis, gan aros gyda theuluoedd 

lleol.  

 

Her y dyfodol  

Mae’r gymdeithas wedi newid yn Aberdâr. Mae’r bobl 

bellach yn gorfod teithio gryn bellter i gael gwaith, i 

Gaerdydd neu Abertawe. Maen nhw’n cysgu yn    

Aberdâr; cysgu, yn hytrach na byw.  

Does dim amser gan bobl i fod yn rhan o bethau. 

Does dim amser ar ddydd Sul – maen nhw yn y gwaith 

trwy’r wythnos; dim ond dydd Sul sydd ar gael i 

wneud pethau eraill.  

Dw i’n targedu pobl sydd newydd ymddeol. Mae 

yna gap mawr yn eu bywydau. Dw i’n teimlo bod lle 

hefyd i weithio gyda phlant a thrwyddyn nhw at y 

rhieni. Mae unigrwydd yn broblem i deuluoedd ifanc.  

Dw i ddim yn credu bod yr un Ysgol Sul ar ôl yn y 

cwm. Ond yn Highland Place erbyn hyn mae yna 

Glwb Sul yn gwneud pob math o bethau. Mae yna  

atyniadau i’r plant, ac mae’r rhieni’n dod yn eu sgil.. 

 

Mwy na gwasanaethau 

Does dim rhaid bod mewn gwasanaeth ffurfiol ar y Sul 

i fod yn rhan o rywbeth ysbrydol. Dw i’n teimlo 

weithiau bod tro yn y coed neu bryd o fwyd lawn mor 

ysbrydol. Dw i’n cofio mynd â pobl ifanc i          

Gwmwrdu a cherdded trwy goedwig yno. Ges i bawb i 

gerdded yn ôl heb yngan gair, dim ond gwrando ar y 

synau o’u cwmpas. Ddywedodd sawl un eu bod nhw 

wedi teimlo rhywbeth y tu mewn iddyn nhw wrth 

wneud hynny. Dw i’n dal i gofio ymateb y bobl  ifanc. 

 

 

“Os nac yw pobl yn gallu deall beth 

ych chi’n ei ddweud, does dim pwynt 

bod yno. Felly, dw i wedi trio siarad 

iaith y mae pobl yn ei deall.” 

O’r top - Capel Highland Place, Yr Hen Dŷ 

Cwrdd ac anrhydeddu’r Parch Eric Jones 



Newyddion y capeli 

Aberdâr 

Hanner Canrif 

Cafodd Cyfarfodydd Sefydlu’r Parch 

Eric Jones yn Aberdâr eu cynnal ar 

20 Medi, 1962. Penllanw’r dathlu yn 

2012 oedd cinio yn Aberdâr pan 

wnaed Eric yn Weinidog Emeritws a       

chyflwyno sgrôl i gofio’r achlysur. 

Cyflwynwyd anrhegion hefyd 

gan Marian Davies, aelod hynaf  

Highland Place, a gan Arthur Saun-

ders i Anne ar ran yr Hen Dŷ Cwrdd.  

Paratowyd llyfr o atgofion rhyw 

hanner cant o bobl dros Gymru a thu 

hwnt, yn sôn am eu cysylltiad.  

Llywydd y noson oedd         

Humphrey Evans a diolchwyd yn 

ffraeth gan Mark Jones, Dirprwy 

Gadeirydd y gynulleidfa. Siaradodd 

y Llywydd, Lis Dyson-Jones, ar ran 

y Gymanfa Gyffredinol a Philip   

Griffiths, y Llywydd, ar ran Cym-

deithas y De-ddwyrain. 

 

 

Braf oedd cael cwmni Elaine 

Davies,   Llywydd Cymdeithas Un-

dodaidd Deheudir Cymru, a nifer o 

Geredigion. 

 

Marwolaeth dan Drefniant 

Cafwyd trafodaeth ar y pwnc yma yn 

Highland Place ar Dachwedd 24. 

Mae’r Gymanfa Gyffredinol yn   

awyddus i bob cynulleidfa gael rhag-

or o wybodaeth am y pwnc. 

“Assisted Dying” yw’r term yn Saes-

neg pan fydd claf yn dymuno  marw     

oherwydd afiechyd creulon, a heb 

fod y perthnasau sy’n cynorthwyo’n 

cael eu herlyn. Awgrymir y dylai 

unigolion gael yr hawl  i wneud hyn. 

 

Yr Hen Dŷ Cwrdd 

Ganol mis Medi, lansiwyd cyfrol yn 

olrhain hanes Anghydffurfiaeth yng  

 

nghymoedd Merthyr ac Aberdâr a 

sefydlu’r Hen Dŷ Cwrdd yn    

Nhrecynon yn 1751. 

Ysgrifennwyd They Love to be 

Dissenters gan David Leslie Davies, 

hanesydd lleol sydd â’i wreiddiau’n 

mynd yn ôl i ddechruadau’r achos.         

Mae’r gyfrol ar  werth am £7 

naill ai gan y Parch Eric Jones, 14 

Clifton St., Aberdâr, neu’r        

Parchedigion Cen Llwyd neu Wyn 

Thomas. 

Hwyl a sbri’r Ysgolion Sul 

Ddydd Sul 23 Medi, cynhaliwyd Gŵyl yr 

Ysgolion Sul am yr ail flwyddyn yn Festri 

Pantydefaid. Cafwyd prynhawn o Hwyl a 

Sbri gyda gêmau i’r plant a’r oedolion wedi 

eu trefnu gan Tania Rees. I orffen cafwyd te 

parti i bawb. Diolch: i’r bobl a gyfrannodd 

at y bwyd, i Bantydefaid am y croeso 

gwresog a hefyd i’r Parchedig Wyn Thomas 

am ei gefnogaeth fel arfer. 



Brondeifi  

Cofio Tecwyn 

Ar 14 Gorffennaf 1972, daeth y new-

yddion trist am farwolaeth Tecwyn 

Williams, Rhoslan, Cwmann.  

Ddeugain mlynedd union wedi 

hynny, cyhaliwyd  gwasanaeth coffa 

arbennig gyda munud o dawelwch i 

gofio’n annwyl am y gŵr ifanc yma 

o Frondeifi a   gollodd ei fywyd yn 

gwasanaethu dros ei wlad yng  

Ngogledd Iwerddon.  

Soniodd y Parch. Goronwy Evans 

amdano’n aelod ffyddlon o’r Ysgol 

Sul, am ei ffraethineb a’i hiwmor, a’i 

ofid a’i ddwyster ar yr adegau prin y 

byddai’n sôn am erchylltra’r rhyfel.  

Wedi’i farwolaeth comisynwyd 

John Petts, i gynllunio ffenest liwgar 

er cof am Tecwyn.   

 

Llongyfarchiadau 

 I Anwen James a Huw Jones 

ar eu priodas ar 21Gorffennaf. 

 I Angharad Isaac Morgan ar 

raddio ym Mhrifysgol Aber-

ystwyth ac i holl ieuenctid y 

capel a fu’n llwyddiannus yn 

eu harholiadau TGAU a     

Safon Uwch. 

 I Dai ac Eileen Morgan,  

Haulfryn ar ddathlu eu Priodas 

Ddiamwnt ddiwedd mis Awst. 

 Daeth llwyddiant i Gwyneth 

Richards yn ei phroffesiwn yn 

ffisiotherapydd ac enwebwyd 

un o raglenni Ioan Wyn Evans 

am wobr BAFTA CYMRU. 

 

 

Gŵyl Banc Awst 

Tro Brondeifi oedd croesawu     

gwasanaeth Eisteddfod Gŵyl Banc 

Awst a chafwyd hanesion diddorol 

gan y Gweinidog am sylfaenydd yr 

Orsedd a’r Undodwr arloesol     

hwnnw, Iolo Morganwg.  

Cynorthwywyd ef gan Cerith 

Morgan; Dorian Jones; Heini    

Thomas, Deffrobai a Meleri Jones.  

Cydganwyd emynau ganddo a 

syndod oedd deall ei fod wedi      

cyfansoddi dros dair mil o emynau.  

 

 

Codwyd £150.50 at  Gronfa’r Am-

biwlans Awyr. 

 

Diolch am Wasanaeth 

Dros y cyfnod, croesawyd y Parch. 

Alun Wyn Dafis a Diana Bianchi i 

gynnal gwasanaethau a diolch i’r 

Parch John Gwilym Jones am ei 

Wasanaeth Diolchgarwch cofiadwy.  

Diolch hefyd i’r organyddion, sef 

Trefina Jones; Meinir Evans; Meinir 

Jones; Margaret Jones; Beti Evans, 

Tanya Morgans a Megan Davies. 

 

Miliwn —  a 35 Mlynedd o 

Ymroddiad 
Ar ôl treulio 35 mlynedd di-dor yn gweithio’n ddiflino i Gronfa 

Plant Mewn Angen, mae’r Parch Goronwy a Mrs Beti Evans wedi 

penderfynu rhoi’r ffidil yn y to – wedi sicrhau bod cyfanswm eu 

casgliadau dros y cyfnod wedi croesi’r miliwn. Llongyfarchiadau 

mawr i’r ddau am eu hymroddiad caboledig ac ymddeoliad haedd-

iannol iddynt. (Llun gan Tim Jones) 



Cydymdeimlo 

Ar 15 Mehefin, bu farw Charles  

Evans, Brynmaen, Cwmann, a chyd-

ymdeimlir yn ddiffuant iawn â’i 

briod Maureen, a’i blant Helen a 

Clive, a’u teuluoedd o golli priod, 

tad a thadcu annwyl iawn.  

Cydymdeimlir hefyd â Menna, 

Granville a’u plant Angharad a   

Gareth ar golli Mam a Mamgu an-

nwyl ym mis Gorffennaf,  sef    

Catherine Morgan, Garej Pontfaen. 

Hefyd ym mis Medi, collwyd 

aelod annwyk arall — Iris James 

(Kings Head gynt) Porth, Llandysul. 

Mae cydymdeimlad pawb gyda’i 

meibion a’u teuluoedd hwythau.  

Cydymdeimlir hefyd â Phyllis 

Jones ar golli ei brawd-yng-

nghyfraith sef Glyn Lloyd Jones a 

hefyd â Jean ac Ormond Jenkins, Nia 

a’r teulu ar farwolaeth eu Mam a 

Mamgu annwyl, Sophie Davies.  

Cinio Cynhaeaf. 

Fore Sul, 21Hydref, cynhaliwyd  

Cinio’r  Cynhaeaf. Gwahoddodd y 

Gweinidog y Fon. Delyth Morgan 

Phillips, sy’n   enedigol o Fwlchllan 

i’n hannerch. Fe soniodd am ei mag-

wraeth, ei haddysg, ei gwahanol 

swyddi a’i ffydd. Cafwyd pryd blas-

us tu hwnt a baratowyd gan Delyth 

Jones gyda chymorth Heini Thomas, 

Pentre-bach. 

 

Dathlu’r 48 

Roedd dydd Sul, 4 Tachwedd yn 

nodi carreg filltir hanesyddol iawn i 

Weinidog ac aelodau Brondeifi gan 

fod y Parch Goronwy Evans wedi 

cwblhau 48 mlynedd o weinidogaeth 

ym Mrondeifi—yr un cyfnod â’i  

ragflaenydd, y  diweddar Barchedig 

T Oswald Williams. 

Wrth groesawu’r gynulleidfa  

anrhydeddus o dros 90, soniodd Mr 

Evans am bwysigrwydd y diwrnod 

iddo ac ymfalchïodd fod cynifer o 

aelodau a chysylltiadau yno, gan 

gynnwys aelod hynaf y capel, sef 

Mrs Eirene Jones, a ddaeth yr holl 

ffordd o Church Village. 

I nodi’r achlysur, cymerodd ael-

odau’r Ysgol Sul ran a chanodd dau 

o gyfeillion Mr Evans, sef Vernon 

Maher a Kease Huysmans yn hyfryd  

i gyfeiliant Elonwy Pugh. 

Yn ystod y gwasanaeth, derbyn-

iwyd tri aelod newydd—Granville 

Isaac, Angharad a   Gareth, Garej 

Pontfaen, a chyflwynodd Menna 

Morgan siec o £1000 i’r capel er cof 

am ei rhieni, y diweddar Meurig a  

Catherine Morgan.   

 

Adnewyddu’r Organ.  

Dros gyfnod o rai misoedd mae’r 

organ ym Mrondeifi wedi cael ei 

thynnu’n rhydd ddarn wrth ddarn a’i 

hailadeiladu yn gyfangwbl. Mae 

bellach yn organ electronig ac mae’r 

organyddion medrus eisoes yn 

llwyddo i gael nodau persain ohoni.  

Dathlu Pen-blwydd Arbennig 

Llongyfarchiadau i Mair Thomas, 

Aberystwyth, a John Jones,       

Cornicyll, ar ddathlu penblwyddi 

arbennig yn ddiweddar. Hefyd,  

Hannah Jones, Cartref Henllan, sydd 

newydd gyrraedd 101 mlwydd oed!  

 

Cydymdeimlo 

Claddwyd llwch Mr A.M. McAfee a 

Mrs J.B. McAfee yn y fynwent. 

Cwrdd Diolchgarwch 

Cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgar-

wch nos Lun, Hydref 1af a braf oedd 

gweld y capel yn gyfforddus lawn. 

Dr Carwyn Tywyn oedd y       

pregethwr gwadd ac fe’i croesawyd 

a diolchwyd yn bwrpasol iddo gan 

ein gweinidog, Y Parch. Wyn    

Thomas.  

Sharon Long, Llys Alaw, fu’n 

gwasanaethu wrth yr organ. 

Moes a Phryn 

Cynhaliwyd prynhawn Moes a Phryn 

dan ofal Urdd y Benywod ar Hydref 

6.  

Croesawyd pawb gan Wyn 

Thomas a chafwyd prynhawn 

llwyddiannus iawn.  

Diolch i bawb a gyfrannodd at 

lwyddiant yr achlysur. 

 

Capel y Bryn 



Gwellhad Buan  

Gobeithio bod Hefin Jenkins, Cathal 

yn gwella yn dilyn ei lawdriniaeth yn 

ystod y gwanwyn.  

 

Ymweliad a llongyfarchiadau 

Bu Einir Ryder, Tyngrug Ganol ac 

aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc    

Pontsian, yn ymweld â’r Weriniaeth 

Tsiec yn ystod mis Awst.  A     

llongyfarchiadau i Einir ar gael ei 

dewis yn Is-gadeirydd yr CFfI yng 

Ngheredigion. 

 

Trip Ysgol Sul 

Awd eleni i Bwll Nofio LC2 yn 

Abertawe ddydd Sul, Gorffennaf 15. 

Cafwyd dwy awr hapus yn y pwll 

gyda phawb yn mwynhau. Stopiwyd 

ym Mhont Abraham i gael hufen iâ 

ar y ffordd adref. 

Llwyddiant 

Llongyfarchiadau i Catrin Jones, 

Talar Wen, ar ennill Tlws yr Ifanc yn 

Eisteddfod Rhydlewis.  

 

Cwrdd Diolchgarwch  

Daeth tyrfa luosog i Gapel y 

Cwm, nos Iau, Hydref 18. Y gwein-

idog, y Parch Wyn Thomas, a groes-

awodd ein pregethwr gwadd sef y 

Parch. Eirian Wyn Lewis o Fynach-

log Ddu. Roedd ei neges yn sionc ac 

yn ddealladwy iawn a phawb, o’r 

plentyn ieuengaf i’r oedolyn hynaf, 

wedi mwynhau ei neges yn fawr. Yr 

organyddes oedd Meleri  Williams, 

Clyncoch.  

 

Noson Bingo 

Ar noson olaf mis Hydref, cynhaliw-

yd noson o Fingo yn Festri Capel y 

Cwm. Daeth llond festri ynghyd a 

chafwyd tipyn o hwyl a sbri, gyda 

phaned o de yn ystod hanner amser. 

Mrs Caroline Davies o Bontsian 

oedd yn gofalu am y Bingo a 

gwnaeth ei gwaith gyda graen.  

 

Llwyddiant ym Myd Pêl-droed 

Daeth y newyddion am lwyddiant 

Owain Jones, Blaenhirbant Uchaf, 

yn ystod y mis. Mae wedi cael ei 

ddewis i chwarae pêl-droed i Ddinas 

Abertawe i’r tim dan 11oed.  

Capel y Cwm 

Cwrdd Diolchgarwch Ysgol Sul  

Bu Cwrdd Diolchgarwch yr Ysgol Sul ar Hydref 21. Bu’r plant i gyd yn 

cymryd rhan a gwelwyd y capel wedi ei addurno’n llawn o lysiau a 

ffrwythau’r hydref. Diolch i Einir am gyfeilio.  

Cyfarchion o Gellionnen 

Dyma’r llun sydd ar gardyn 

Nadolig Capel Gellionnen—wedi 

ei dynnu gan y postfeistr lleol, 

Tom Smith. Fe fydd gwasanaeth 

yno noswyl Nadolig ac fe fydd y 

Fari Lwyd hefyd yn ymweld ar 13 

Ionawr.  



Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Heledd a    

Gwenllïan Llwyd, Tŷ’r Ysgol am 

ddod yn ail yng nghystadleuaeth  

deuawd, Cymdeithas Eisteddfodau 

Cymru a hefyd i Gwyneth Lewis, 

Caerdydd sydd â chysylltiad agos â’r 

capel am ennill y Goron. 

 

Ennill Cadair 

Fe enillodd y Parch Cen Llwyd, Tŷ’r 

Ysgol, gadair Eisteddfod Gadeiriol 

Felinfach am ysgrifennu telyneg ar y 

testun ‘Llinell’. Nid hon yw’r gadair 

gyntaf i Cen ei hennill a gobeithio 

nad hon fydd yr olaf chwaith!  

 

Dwy raglen deledu 

Hyfryd oedd gweld Barbara Davies, 

Dolgarreg (Pledrog gynt), aelod 

ffyddlon a gweithgar yn y Capel, yn 

dangos ei choeden deulu ar raglen 

am Iddewes enwog o’r ardal.  

Braf oedd gweld enw Helen Dav-

ies, Penffynnon, ar y rhestr enwau ar 

y sgrin ar ddiwedd y rhaglen ‘999 

Ambiwlans Awyr Cymru’.Hi oedd 

yr is-gynhyrchydd. 

 

Oedfa Ddiolchgarwch 

Cynhaliwyd Oedfa o Ddiolchgarwch 

yn y Capel, gyda’r Parch Eric Jones, 

Aberdâr. Cofio fel roedd pethau 

slawer dydd oedd ei brif destun, a sut 

mae pethau wedi mynd ar goll trwy’r 

oesoedd, heb i ni sylweddoli.       

Estynnodd her i ni gadw ein       

cymdeithasau’n fyw. Yr organyddes 

oedd Enfys Llwyd.  Cyn y diwedd, 

rhannodd ein gweinidog, y Parch 

Wyn Thomas, dystysgrifau i’r plant 

am gymryd rhan yn arholiad yr   

Ysgolion Sul. Wrth y piano oedd 

Carol Rees, gyda Catrin Evans yn 

cyfeilio i’r plant.   

 

Cinio Dathlu 

Nos Wener olaf mis Awst, roedd 

noson arbennig yn y Neuadd Goffa, 

Talgarreg, i ddechrau ar ddathliadau 

daucanmlwyddiant Capel y Fadfa. 

Cafwyd pryd dau gwrs bendigedig 

gan ferched y Capel. Croesawyd 

pawb gan y Parch Wyn Thomas a 

hefyd cafwyd geiriau pwrpasol gan 

Carwyn Tywyn, Ysgrifennydd y 

Gyfadran Gymraeg. Roedd yn gyfle i 

gymdeithasu, cael clonc a mwynhau.   

Hoffai'r gweinidog a’r swyddogion 

ddiolch am bob cyfraniad at y noson. 

Gwnaed elw sylweddol tuag at goff-

rau cynnal a chadw’r Capel. 

Un arall o ddigwyddiadau 

llwyddiannus y dathlu oedd       

Cymanfa Garolau yn y capel, nos 

Sul 9 Rhagfyr. 

Llongyfarchiadau  

Llongyfarchiadau calonnog i Kelvin 

a Marian, Afallon, Talgarreg, ar   

enedigaeth eu mab, Elis.  

Capel y Fadfa 

Cwrdd Diolchgarwch y Plant 

Cafodd Oedfa Ddiolchgarwch y 

Plant ei dathlu fore Sul, 4       

Tachwedd, yn y Festri Roedd y 

plant yn mynd drwy eu gwasanaeth 

ar lafar a chân gyda gwên lydan ar 

eu hwynebau.  

 

 

Thema’r oedfa oedd daucan-

mlwyddiant yr achos yng Nghapel 

y Fadfa. Rhannwyd dysglaid o 

ffrwythau ffres i bawb, yn symbol 

o werthfawrogiad am bopeth a  

gafwyd ar hyd y flwyddyn.  



 

Ymddeol o fod yn Ysgrifennydd 

Ddiwedd 2011, ymddeolodd Mrs Ann Harries o 

swydd Ysgrifennydd, wedi cyfnod hir. Talwyd 

gwrogaeth iddi gan y Parch Wyn Thomas cyn 

cyflwyno llun o gapeli’r Smotyn Du.   

Te Cymreig 

Agorwyd ein Te Cymreig blynyddol gan un o 

aelodau ifanc y Capel, sef Teleri Morris-Thomas 

(gynt o  Graigwrtheyrn). Cafwyd araith bwrpasol 

ganddi. Cyflwynwyd tusw o flodau iddi gan ei 

brawd Rhodri. Diolchwn iddi am ei phresenoldeb 

hi a’i theulu ac am ei rhodd at Urdd y Benywod. 

 

Colli Mari 

 

Roedd yn gryn ergyd i glywed am 

farwolaeth ddisymwth Mari Evans ar 

ei haelwyd yn 1, Bro Cadarn, Llan-

wnnen ym mis Medi, a hithau wedi 

bod yn gymharol iach a bywiog.  

Estynnir cydymdeimlad at y 

plant, sef Nela, Bronwen a Emyr, ei 

phlant yng nghyfraith Ken a Robert,      

ynghyd â’r wyrion Sharon a Toby; 

Kathryn a Richard; Dylan a Claire; 

Dyfed a Catrin a’r gor-wyrion Carys, 

Olivia, Thomas, Ffion, Steffan, 

Tomos a Luned .  

Ganwyd Mari ar 18 Medi 1923 a 

hynny yn Rhydnis, Cwrtnewydd. Yn 

ystod ei phlentyndod aeth i fyw am 

gyfnod yn San Cler. Aeth ei mam yn 

sâl a dychwelodd i Esgairinglis, 

Llanwnnen.  

Pan oedd Mari yn saith oed bu 

farw ei mam. Roedd hynny yn dipyn 

o ergyd ond ni chlywyd hi erioed yn 

achwyn a chwyno. Bu farw ei phriod 

Luther ym mis Mai 2004. 

Roedd ganddi agwedd bositif a 

chadarnhaol at fywyd, gyda meddwl 

bywiog, clir a chwim. Roedd ganddi 

barch at eraill a’i chylch diddordeb 

yn eang. Roedd yn wraig serchog 

iawn gyda natur addfwyn a ffein ac 

roedd yn bleser bod yn ei chwmni. 

Mae’r enw Bro Cadarn yn dweud 

y cyfan amdani  – merch a gwraig a 

garai ei bro, cadarn yn ei ffydd a’i 

hargyhoeddiadau, cadarn yn ei   

phersonoliaeth a chadarn yn ei 

chefnogaeth i’w chapel a ffyddlon 

i’w gweinidog. Fel y dywed ei    

thaflen angladd: “Bu’n foesgar i 

bawb, yn wasanaethgar i’r lliaws, yn 

gyfeilles gywir ac yn elyn i neb.” 

Capel y Graig 

Yn y llun— Ann Harries yn derbyn y llun o gapeli’r Smotyn Du. 

Capel y Groes 

Dyddiad derbyn newyddion ar gyfer y rhifyn nesaf  

o’r Ymofynnydd: 15 Mawrth, 2013 

Cofiwch dynnu lluniau o ddigwyddiadau yn eich capeli chi, ac    

anfon gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd i ddod hefyd. 



Cwrdd Diolchgarwch 

Cynhaliwyd y Cwrdd Diolchgarwch 

nos Iau, 18 Hydref gyda Guto     

Llywelyn yn bregethwr gwadd.  

Mae Guto yn enedigol o Felin-

fach yn Nyffryn Aeron ac yn byw 

nawr gyda’i deulu yn Rhydaman ac 

yn llyfrgellydd i Gyngor Sir Gâr.  

Ddiwedd y flwyddyn, wedi astudio     

Diwinyddiaeth yn rhan amser, fe fydd 

yn agored i dderbyn gwahoddiad i fod 

yn weinidog llawn amser.  

Dymunodd Cen Llwyd yn dda iddo at 

y dyfodol a mynegi ei edmygedd am 

gymryd cam mor ddewr â gadael 

swydd dda i newid ei yrfa.  

Da oedd gweld nifer dda yno, gan 

gynnwys cefnogaeth gan aelodau’r 

Eglwys a Chapel Troedyrhiw. Diolch 

i Ann Evans am addurno’r capel ac i 

Rhiannon Jones am ganu’r organ. 

Marwolaeth 

Yn dawel yn ei gartref yn 3 Bro 

Grannell, Llanwnnen, ar 19 Awst 

2012 bu farw David John Edwards 

Jones ac yntau’n 69 oed.  

Cafodd ei eni ym Mlaenresgair, 

Llangwyryfon. Pan oedd yn 12 oed 

symudodd y teulu i Lechwedderi 

Uchaf ger Cribyn. Gweithiodd yno 

am flynyddoedd cyn penderfynu troi 

at waith contractio  gyda’i JCB a’i 

Drot.  

Cyfarfu ag Ann ei briod a bu’r 

ddau yn byw yn Rhosmount, Cribyn, 

hyd at saith mlynedd yn ôl pan    

aethant i Lanwnnen.  

Ei brif ddiddordeb oedd           

peiriannau. Dechreuodd drwsio    

peiriannau gardd a deuai pobl ato o 

bell ac agos. Ef oedd ‘Y Mower 

Man’. 

Cynhaliwyd ei angladd yng 

nghapel Undodaidd Cribyn dan ofal y 

Parch. Cen Llwyd, gyda chymorth y 

Parchedigion Goronwy Evans a’r  

Ficer Eileen Davies. Cynthia Griffiths 

a wasanaethodd wrth yr organ. 

CD o Emynau 

 Ddiwedd mis Tachwedd, lansiodd 

Dewi Pws CD o ddeuddeg emyn. 

Mae Dewi wedi cyfrannu nifer o'r 

CDau i gapel Cribyn i'w gwerthu, 

gyda'r elw llawn yn mynd at y Capel.  

Capel Llwyn 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 

â Mr a Mrs Eilir a Gwyneth Evans, 

Mrs Eileen Davies a Mrs Katy 

Thomas yn eu colledion. 

 

Gwellhad 

Mae’n dda nodi bod Geraint      

Richards ac Angela Thomas ar   

wellhad wedi triniaeth ysbyty. 

 

Llongyfarchiadau 

Dymunwn longyfarch:  Gareth a 

Laura ar eu priodas yn yr Almaen; 

Geraint a Gaynor ar ddathlu Priodas 

Berl; Delyth a Dannie ar ddathlu 

Priodas Arian; Huw a Vicky ar ened-

igaeth mab, Ceredig Llyr; Hefina ar 

ei hethol yn Is-Lywydd Urdd y Ben-

ywod Ceredigion; pawb am lwydd-

iannau academaidd yn   ystod yr haf. 

 

Pen-blwydd 

Llongyfarchion i Ieuan Lloyd ac Eil-

een Davies ar ben-blwyddi arbennig. 

 

Urdd y Benywod 

Diolch i Urdd y Benywod am rodd o 

29 o seddi i’r Festri. Diolch i bawb 

am bob cyfraniad a chefnogaeth i 

sicrhau llwyddiant noson y swper tri 

chwrs a gynhaliwyd yn ddiweddar. 

 

Cribyn 

Pantydefaid 

Priodas— Dymuniadau gorau i Sara Jones,  Cribor-Lwyd a Derfel Davies o    

Frynhoffnant ar achlysur eu priodas yn y Capel ar Hydref 13. 



Y Gymanfa 

Bu’n fraint i groesawu holl Undod-

iaid y Smotyn Du a’u ffrindiau i’r 

Gymanfa Ganu flynyddol a          

gynhaliwyd eleni, ac am y tro cyntaf, 

yng nghapel Rhyd-y-gwin.           

Arweiniwyd gan Gwyn Nicholas a 

threfnydd y dydd oedd y Parch. Cen 

Llwyd. Eirian Jones oedd wrth yr 

organ. Cerys Pottter-Jones oedd 

llywydd sesiwn y plant ac ieuenctid  

a David Williams oedd llywydd yr 

hwyr. Roedd hi’n braf gweld y capel 

yn llawn. Cafwyd te yn y festri 

rhwng y ddwy sesiwn. 

 

Y Ras Hwyaid 

Yn yr haf, cynhaliwyd digwyddiad 

sydd bellach ar y calendar yn flyn-

yddol - Ras Hwyaid a noson o gym-

deithasu ar fferm Glanwern, Felin-

fach. Er gwaetha’r tywydd, cafwyd 

noson bleserus iawn ac mae aelod-

au’r Capel yn hynod o ddiolchgar i 

Gareth ac Alun Glanwern am y 

croeso i’w fferm braf unwaith eto. 

Mae cronfeydd y capel wedi elwa o’r 

noson a diolch o galon i Huw     

Morgan, Julia a Meinir Jenkins am 

gyfrannu gwobrau ariannol y ras. 

Diolch hefyd i bawb a gyfrannodd at 

y raffl a’r lluniaeth ac am ddod i 

gefnogi eleni eto. 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 

Ym mis Medi, cynhaliwyd ein  

Gwasanaeth Diolchgarwch. Cafwyd 

gair o groeso gan y Parch Cen Llwyd 

i’r gweinidog gwadd, sef y Parch 

Wyn Thomas, ac i’r aelodau a     

ffrindiau. Mrs Ceinwen Roach oedd 

wrth yr organ.  

 

Croeso’n ôl 

Bu un o’n haelodau, sy’n byw bellaf 

oddi wrthon ni, adref am gyfnod byr   

ddiwedd mis Medi. Roedd hi’n    

hyfryd gweld Gareth Williams a’r 

teulu draw o Seland Newydd ac i 

groesawu Ellis bach ar ei ymweliad 

cyntaf â chartref ei Dad-cu a Mam-

gu yn Enlli 

Rhyd-y-gwin 

Priodas 

Ar ddiwrnod braf o hydref, daeth 

teulu a ffrindiau ynghyd i dystio 

priodas Catrin Lisa Davies, Tŷ 

Newydd, Brynog, a Robert Ahmun 

o Gaerdydd. Gwasanaethwyd gan 

y Parchedig Cen Llwyd gydag Elin 

Mair wrth yr organ. Cynhaliwyd y 

wledd yng Ngwesty Tyglyn. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau 

gorau i’r pâr sydd wedi ymgartrefu 

yng Nghaerdydd. 

Y flwyddyn nesa’, fe fydd y Gymanfa Gyffred-

inol – y GA – yn ystyried un o’r cwestiynau 

moesol mwya’ sy’n ein hwynebu. 

A ddylai pobl sy’n derfynol wael gael yr 

hawl i derfynu’u bywydau eu hunain a chael 

cymorth gan berthnasau neu ffrindiau os oes 

angen – heb i’r rheiny wynebu achos llys o gan-

lyniad. 

Mae pecyn gwybodaeth wedi ei baratoi a’i 

anfon at bob capel – fe fydd eu cynrychiolwyr 

yn gorfod pleidleisio ar y mater yng nghyfarfod 

y GA y flwyddyn nesa’. 

Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth ffeith-

iol am y pwnc, safbwyntiau gwahanol fudiadau 

a gwahanol wledydd a rhai profiadau personol 

gan gleifion, eu teuluoedd ac Undodiaid amlwg. 

 

Os nad yw eich cynulleidfa chi wedi trafod y 

mater eisoes, mae modd codi’r pecyn gwyb-

odaeth oddi ar y We – www.unitarian.org.uk/

pdfs/Assisted_Dying_Discussion_Pack.pdf - 

neu gael fersiwn print trwy gysylltu â Mary-

Jean Hennis ar 020 7240 2384 neu e-bostio 

mhennis@unitarian.org.uk 

Trafod cwestiwn mawr 



Does dim llawer o wybodaeth ar glawr am weinid-

og gyda’r Annibynwyr, David Thomas Williams, 

a’i wraig Esther Rees, a adawodd Gymru am Ohio 

rhywdro yn yr hen, hen ganrif. 

Ond fe ddaeth dau o’u meibion yn bobl o bwys 

yn yr Unol Daleithiau a Rwsia’r Comiwnyddion. 

Ac roedd y ddau ar y blaen yn y frwydr am hawliau 

dynol. 

Albert Rhys Williams yw’r enwoca’ o’r ddau. 

Roedd yn cymryd rhan yn yr 

ymladd yn Rwsia pan ddaeth 

y Comiwnyddion i rym ac fe 

sgrifennodd nifer o lyfrau am 

ei brofiadau yno. 

Roedd ei frawd, David 

Rhys Williams, yn weinidog 

yn y First Unitarian Church 

yn Rochester yn Efrog    

Newydd – un o’r eglwysi  

Undodaidd mwya’ yn yr Unol 

Daleithiau i gyd. Un peth 

hynod amdano yw ei fod wedi sgrifennu llyfr yn 

mynnu mai dyn o’r enw Christopher Marlowe, nid 

Shakespeare, oedd yn gyfrifol am yr holl ddramâu. 

Plentyn y dicter ffyrnig 

Mae stori Albert Rhys Williams yn dechrau, 

mewn gwirionedd, pan oedd yn chwech oed ac ynt-

au’n gweld digwyddiad dramatig yn Nhalaith Efrog 

Newydd – gweld dyn meddw’n cael ei guro gan 

ddynion eraill a’i wraig yn rhuthro i’w achub. 

“Fe ehedodd sgrech y wraig fel saeth trwy fy en-

aid,” meddai’n ddiweddarach. “Am y tro cyntaf, fe 

ddes i’n ymwybodol o deimlo gwewyr gwyllt a di-

gofaint gwyllt. Tristwch yn gwaedu am y dyn a’i 

gorff briw a’r wraig a’i henaid briw, dicter ffyrnig 

at galedwch y ddynoliaeth.” 

Fe ddechreuodd ei yrfa’n weinidog (gyda’r    

Annibynwyr) ond fe drodd at Sosialaeth ar ôl cyf-

nod ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae’n debyg ei 

fod ef a’i frawd, David, wedi tyngu y bydden nhw’n 

aros yn driw i “les y llu” a “hawliau dynol yr     

ychydig – gan gynnwys yr isaf un – yn  erbyn     

ymyrraeth y llawer”. 

A dyna a wnaeth Albert wrth 

fynd yn newyddiadurwr i’r 

New York Post yn Rwsia yn 

1917. Fe deithiodd yn eang a 

sgrifennu hanes y Chwyldro 

Comiwnyddol gan ddod yn 

ffrind personol i’w harwein-

ydd nhw, Vladimir Ilyich 

Lenin. 

Pan ymosododd yr Almaen-

wyr ar y Fyddin Goch, fe  

gafodd Albert Rhys Williams, y Cymro o America, 

y dasg o dynnu Catrawd Ryngwladol at ei gilydd er 

mwyn cefnogi’r chwyldro. Fe fu bron iddo gael ei 

ladd sawl gwaith, cyn dianc yn ôl i’r Unol Daleith-

iau ... a chael ei atal yno a’i holi am ei ddaliadau 

gwleidyddol. 

Dyma’i farn am Lenin: “Ef oedd un o’r dynion 

mwyaf gwâr a dyngarol yr ydw i wedi ei nabod er-

ioed, mor ddymunol â neb yn ogystal â bod yn ddyn 

mawr.” Ac fe gadwodd at y safbwynt yna hyd yn 

oed pan ddaeth hi’n amlwg fod rhai pethau ofnadwy 

wedi eu gwneud yn enw’i arwr. 

Fe fu’n areithio a sgrifennu o blaid Rwsia am 

flynyddoedd wedyn gydag un o’i lyfrau yn gwerthu 

2 filiwn o gopïau. Er ei fod wedi ei siomi gan drais 

Y dyn oedd yn 

nabod Lenin 
 
Mae Cymry a Chymry o dras wedi 

gwneud cyfraniad mawr at               

Undodiaeth yn yr Unol Daleithiau. 

Mae’r Ymofynnydd wedi dod o hyd i 

ddau gymeriad trawiadol arall ... gan 

gynnwys dyn oedd yn Rwsia adeg  

Chwyldro 1917 ac a oedd yn ffrind i 

Lenin. Fe fu farw 50 mlynedd yn ôl. 

“Rhowch weledigaeth i ddyn o fyd newydd 

heb dlodi na gormes ...Gadewch iddo archwil-

io’r bydysawd, gan gyfoethogi ei hunan a    

dynolryw gyda rhyfeddodau gwyddoniaeth a 

harddwch celf. Boed iddo ddeall bod ei   

weithredoedd gorau, ei feddyliau a’i ddyhead-

au, yn parhau am byth trwy ddynoliaeth. Felly 

y gall dyn ddod o hyd i wir ystyr bywyd, i   

gyflawni a bodloni ei ddymuniadau dyfnaf.” 

Albert Rhys Williams 



ofnadwy Stalin yn y 30au, doedd Albert ddim yn 

fodlon beirniadu Rwsia’n gyhoeddus – roedd digon 

o bobl eraill yn barod i wneud hynny, meddai. 

Ar ddiwedd ei oes, fe ddywedodd, “Os ydw i 

wedi aros yn driw i’r Chwyldro ac yn parhau i    

edrych ymlaen yn y pen draw at fuddugoliaeth, mae 

hynny oherwydd fy mod i, fel Lenin, yn credu yn 

naioni sylfaenol dyn.” 

Mewn eglwys Undodaidd yn Efrog Newydd y 

cafodd ei wasanaeth coffa ei gynnal a’i fab, Rhys, 

yn weinidog Undodaidd arall. Yn ei anerchiad, fe 

ddywedodd hyn: “Roedd fy nhad yn ffyddlon iddo 

ef ei hun ac i’r un syniad sylfaenol yr oedd wedi 

rhoi ei fywyd iddo: cadarnhau unoliaeth y ddynol-

ryw i gyd ...” 

 

Tri Undodwr mawr 

Albert Rhys Williams. 1883 – 1962. Awdur a 

chwyldroadwr. 

David Rhys Williams. 1890 – 1970. Gweinidog ac 

arloeswr cymdeithasol. 

Rhys Williams. 1929 – 2003. Gweinidog ac athro 

gweinidogion. 

Albert Rhys Williams yn ddyn ifanc, Lenin, ac, islaw, llun o brotest David Rhys Williams 

David – yr arloeswr 
 

Fe fu mab Albert Rhys Williams, Rhys, yn weinid-

og gyda’r First Church yn Boston ac yn uchel iawn 

ei barch ond mae brawd Albert, David, hefyd yn 

haeddu sylw. 

Roedd yn weinidog yn ystod rhai o’r adegau 

mwya’ cythryblus yn hanes yr Unol Daleithiau, o’r 

Dirwasgiad Mawr trwy’r Ail Ryfel Byd ac ymlaen 

i’r Rhyfel Oer. Trwy gydol y cyfnod yna, mae’n 

ymddangos ei fod wedi sefyll tros yr agweddau 

mwya’ blaengar. 

Roedd yn wrthwynebydd cydwybodol yn ystod y 

Rhyfel Byd Cyntaf ac, yn gynnar iawn, roedd yn 

siarad o blaid hawliau pobl dduon, tros hawl men-

ywod i bleidleisio ac i gael atal cenhedlu ac fe fu’n 

gweithio ar ran yr undebau llafur hefyd.  

Sawl tro, fe gafodd ei gyhuddo o fod yn Gom-

iwnydd ond roedd yn amddiffyn hawl ei wrthwyn-

ebwyr i fynegi’u barn. Roedd hefyd yn cefnogi 

rhyddid i  Iwerddon ac India a sefydlu gwladwr-

iaeth i’r Iddewon yn Israel. 

 

Ond mae un o’r lluniau mwya’ dramatig ohono’n 

dod o ddigwyddiad llawer llai ... ond un nodwedd-

iadol. Ar ôl i’r gynulleidfa bleidleisio i ddymchwel 

y First Unitarian Church yn Rochester, fe gynhal-

iodd streic weddi yn yr adeilad. “Rhaid i ni ddal ein 

tir,” meddai, “yn erbyn dirywiad diwylliant”. 



Rhosyn a llun i’r 

Llywydd 
Cynhaliwyd cinio yng Ngwesty’r Ivy Bush, 

Caerfyrddin, i ddathlu ymweliad Llywydd 

Cenedlaethol yr Undodiaid, sef Lis Dyson- 

Jones.  

Roedd aelodau o gapeli Undodaidd De 

Cymru wedi ymuno gydag aelodau o gapeli  

ardal y Smotyn Du yn y dathliad arbennig 

hwn.  

Carwyn Tywyn, Ysgrifennydd y Gyfadran, 

oedd yn arwain y gweithgareddau gan agor y 

noson gydag eitemau pleserus ar y delyn.   

Diolchodd Sarah Boyce ar ran aelodau capel 

Undodaidd Caerdydd ac fe gyflwynodd rodd o 

rosyn wedi cael ei enwi ar ôl Lis.  

Elaine Davies, Llywydd Cymdeithas ardal 

y Smotyn Du, oedd nesaf i estyn cyfarchion ar 

ran yr aelodau a chyflwyno rhodd o lun ein 

capeli, sef gwaith Rhiannon o Giliau Aeron.  

Bu Phillip Griffiths, Cadeirydd Cymdeithas 

y De Ddwyrain, eto’n diolch i Lis am ei 

chymorth diddiwedd i gapeli’r ardal a thu 

hwnt.  

Megan Jones, Cadeirydd Cyfadran Cymru, 

oedd yn cyflwyno’r Llywydd Cenedlaethol ac 

fe gafwyd anerchiad diddorol gan Lis yn sôn 

am y lleoedd yr oedd hi wedi ymweld â nhw 

ers iddi gael ei hurddo ym mis Ebrill eleni.  

Braint oedd cael bod yn bresennol mewn 

noson mor arbennig. Gwnaed y diolchiadau i 

bawb gan Carwyn Tywyn ar ddiwedd noson 

neilltuol iawn.   

Colofn Dylan Iorwerth 
 

Gwell Davies na Valentine? 
 

“Tros Gymru’n gwlad o Dad dyrchafwn gri ...” Mae’n 

siŵr mai dyna rai o’r geiriau enwoca’ o unrhyw emyn 

modern Cymraeg. Enwocach hyd yn oed na Phantyfed-

wen. 

Mae Shan Cothi wedi ei morio hi, a sawl côr wedi 

mynd yn agos at greu niwed parhaol iddyn nhw eu hunain 

wrth ymestyn am nodau ucha’r descant. 

Mae geiriau Lewis Valentine yn taro sawl tant yng 

nghalonnau Cymry gwlatgarol ... os Jerusalem ydi cân y 

WI, hon fyddai cân fawr Merched y Wawr. 

Ond, er mor enwog ydi hi ac er mor farddonol ydi’r 

geiriau, dw i’n credu fod gynnon ni’r Undodiad ddau   

emyn ar yr un dôn urddasol sy’n llawer gwell. Nid yn 

gymaint am eu barddoniaeth ond am yr hyn y maen nhw’n 

ei ddweud. 

Os trowch chi i rifau 147 ac 148 yn y Perlau Moliant, 

mi welwch chi nhw yno. Dau emyn wedi eu sgrifennu gan 

Jacob Dafis a’r ddau’n dilyn yr un thema â’i emyn mawr 

arall, Dyn i ddyn ar bum cyfandir. 

Yn eu hystyr, mae geiriau   Jacob Davies yn wahanol 

iawn i rai Lewis Valentine ac, efallai, yn dangos peth o’r 

gwahaniaeth rhwng ffordd yr Undodiaid o edrych ar y byd 

a ffordd rhai enwadau eraill. 

Mae Finlandia Lewis Valentine yn awgrymu bod yna 

rywbeth arbennig am Gymru; mae bron ag awgrymu bod 

gyda ni berthynas arbennig â Duw. 

Mae ail emyn Finlandia Jacob Davies hefyd yn        

awgrymu bod Cymru’n wlad arbennig, cyn cydnabod fod 

pob gwlad wâr yn rhannu’r un delfrydau a fod gan bob 

gwlad ei harddwch. “Duw yr holl genhedloedd” sydd yn 

ei emyn ef. 

Ond rhif 147 ydi’r orau gen i. Os ydi Lewis Valentine 

yn rhyw adleisio Saunders Lewis, trwy sôn am y “winllan 

werdd” mae Jacob Davies yn adleisio Martin Luther King, 

gyda’i sôn am freuddwyd. 

Mae’r freuddwyd honno’n cynnwys holl bobol y byd 

a’r delfrydau ucha’ posib – heddwch a chyfiawnder. 

O gymryd y ddau emyn efo’i gilydd, maen nhw’n 

dweud yr un peth yn union â Dyn i ddyn ... mai ein cariad 

ni at ein gwlad ein hunain ydi sail ein cariad ni at weddill 

y byd a fod y ddau, yn eu hanfod, yr un. 

Efallai fod emynau Jacob Davies wedi cael eu hanwyb-

yddu gan yr enwadau eraill, ond eu colled nhw ydi honno. 

Mae yna haelioni anferth ynddyn nhw a gweledigaeth 

eang sy’n dechrau wrth ein traed.  



Darlith Iolo  

Daeth cynulleidfa anrhydeddus 

i Babell y Cymdeithasau yn      

Eisteddfod Genedlaethol Bro  

Morganwg, gan gynnwys sawl 

person adnabyddus iawn o fyd 

hanes i glywed yr Athro Geraint 

Jenkins yn traethu ar Iolo        

Morganwg.        

Cyfadran Gymraeg yr          

Undodiaid oedd wedi estyn      

gwahoddiad i'r Athro Jenkins i 

ddod i gyflwyno'r anerchiad      

diddorol hwn ar hanes Iolo, yr   

Undodwr.   
 

Bu’r penwythnos 21 – 23 Medi yn un o ddathlu a chyffro 

yng nghapel Undodaidd Cribyn. 

Nos Wener yn y Long Rŵm, cafwyd noson yng 

nghwmni Dewi Pws a’i wraig Rhiannon gyda chyfle i 

weld pytiau o’r rhaglenni ‘Byd Pws’ gyda hanesion difyr i 

gefndir y ffilmio. 

Cafwyd sawl stori wahanol am y bobl a gyfarfu, a’r 

amgylchiadau byw gwahanol. Gwnaeth Dewi hynny yn ei 

ffordd ddoniol a hwylus arferol. Diolchwyd iddo ef a 

Rhiannon am roi o’u gwasanaeth yn rhad ac am ddim.   

Yn ystod y noson hefyd, lansiwyd llyfr o farddoniaeth 

o waith John Davies a George Brockwell.  

Ym mis Mawrth eleni, bu’r ddau farw o fewn dyddiau 

i’w gilydd. Roedd y ddau’n aelodau yng Nghapel Undod-

aidd Cribyn ac wedi ysgrifennu nifer o gerddi. Braint felly 

oedd cael cyhoeddi’r casgliad, sydd ar werth am £4.00. 

Bydd pob elw o’r gwerthiant yn mynd at gronfa’r capel.  

Y dydd Sul canlynol, cafwyd 

gwasanaeth arbennig i nodi 50 

mlynedd gweinidogaeth Y Parch 

Eric Jones, Aberdâr.  

Un o bobl Cribyn yw Eric, 

wedi’i eni ar fferm Cwmllydan. 

Hanner can mlynedd i’r wythnos 

dechreuodd ar ei weinidogaeth 

yn  Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon ac 

yng nghapel Saesneg Highland 

Place yn Aberdâr.  

Caewyd Hen Dŷ Cwrdd,  

Trecynon, ond lledodd ei     

weinidogaeth i gynnwys Capel 

Caerdydd a Hen Dŷ Cwrdd, Cefn 

Coed y Cymer. Mae Eric wedi 

derbyn pob anrhydedd bosibl gan 

ei enwad.      

Daeth llond bws o bobl o ar-

daloedd y De i’r gwasanaeth. Yn 

eu mysg, roedd Llywydd y  

Gymanfa Gyffredinol, Lis Dyson

-Jones, a chafwyd neges ganddi 

ar ran y GA.  

Cymerwyd at y rhannau     

arweiniol gan Cen Llwyd. 

Chwaraewyd yr organ gan fam-

gu a’i hŵyr sef Rhiannon Jones, 

Fronowen, Llanbed, a Ianto   

Jones, Frongelyn, Cribyn.  

I gloi gweithgareddau’r pen-

wythnos cafwyd gwledd yn y 

Long Rŵm gan wragedd y capel.   

  

Dathliadau mawr yng 

Nghribyn 

Dathlu ’da Eric hefyd 

Elaine Davies, Llywydd Undodiaid y Smotyn Du yn cyflwyno siec o 

£2,026.50 i gynrychiolwyr Ambiwlans Awyr Cymru, Lisa Hughes 

Evans, Martha Evans a Del Griffiths. Hefyd yn y llun mae’r     

Parchedigion Cen Llwyd ac Wyn Thomas. Codwyd yr arian adeg 

taith gerdded y capeli ym mis Gorffennaf eleni. 



 

. 

 

 

Pam wnest ti benderfynu dod yn Undodwr? 

Y rheswm cyntaf dros ddod yn aelod o’r           

Undodiaid yw’r traddodiad teuluol sydd yn 

ymestyn yn ôl rhyw ganrif a hanner erbyn hyn. 

Ond hefyd, roedd apêl rhyddid meddwl a’r trad-

dodiad rhyddfrydol sydd gan yr enwad yn ffactor 

pwysig hefyd. 

Beth sy’n gwneud Undodwr da? 

Undodwr sydd yn dangos ei ffydd a’i gred trwy’r 

hyn y mae’n ei wneud o ddydd i ddydd.  

Disgrifia’r Undodiaid mewn tri gair 

Crefyddwyr rhyddfrydol, goddefgar. 

Beth wyt ti’n ei fwynhau yn dy amser sbar? 

Rwy’n mwynhau cerdded arfordir Sir Benfro a 

gwylio ambell gêm o rygbi. Byddaf hefyd yn hoffi 

darllen, a dadlau, am faterion cyfoes gwleidyddol.  

Ble wyt ti fwyaf hapus? 

Cerdded ar hyd traeth Llansteffan gydag Imogen, 

chips mewn un llaw, y castell yn y cefndir a bae 

Caerfyrddin o’n blaenau. 

Beth yw dy atgof gorau yn ymweud â’r enwad? 

Mae llawer o atgofion melys gennyf yn cynnwys 

darllen emyn yn y gymanfa fawr a’r tripiau Ysgol 

Sul i’r Grand yn Abertawe, ond y digwyddiad 

gorau, hyd yma, oedd priodi ym Mhantydefaid 

yng nghwmni teulu a ffrindiau (y bumed           

genhedlaeth i wneud hyn ym Mhantydefaid). 

Beth yw rôl ieuenctid o fewn yr enwad? 

Mae’n bwysig ein bod ni yn manteisio ar dalentau 

ein hieuenctid mewn gwasanaethau, cynnal a 

chadw ein capeli a hyrwyddo’r enwad yn       

ehangach drwy’r cyfryngau torfol. 

Wrth gwrs ieuenctid y capeli heddiw yw dyfo-

dol yr enwad ac, er efallai bod y nifer o blant sydd 

yn mynd i ysgolion Sul yr enwad wedi lleihau, 

rwy’n credu ein bod ni, yn y Smotyn Du, mewn 

sefyllfa reit dda wrth ystyried bod gyda ni weini-

dog a nifer o swyddogion cymharol ifanc. 

Beth ddylai’r enwad ei wneud i bobl ifanc? 

Efallai bod yna gyfle i ni edrych ar yr enwad fel 

fforwm cymdeithasol i’r ieuenctid yn debyg iawn 

i’r hyn sydd yn digwydd gan Urdd y Benywod.  

A oes yna gyfle i ni hyrwyddo’r enwad yn     

ehangach drwy gynnig cyfleoedd a digwyddiadau 

yn ychwanegol at yr oedfaon Sul traddodiadol? 

Holi hwn a hon … 

Y gynta’ mewn cyfres newydd o         

erthyglau, yn holi rhai o aelodau a 

ffrindiau ifanc yr enwad. 

Enw: Gethin Iwan Richards  

Oed: 26 

Gyrfa: Athro, Ysgol Gymraeg Glan Cleddau, 

Hwlffordd 

Pa gapel: Ysgrifennydd Capel Undodaidd 

Pantydefaid 


