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Rhifyn 130 

Annwyl Ffrindiau,  

Er ein bod yn nhymor Alban Hefin (Heuldro’r Haf), sef y “Summer Solstice”, nid oes hyd yma lawer 

o arwyddion hafaidd ac yn wir ddim ond ychydig haul a llawer iawn o law. Serch hyn i gyd bu’n am-

ser prysur i deulu Salem. Cofiwn am lwyddiannau nifer o’n bobl ifanc yn Eisteddfod Genedlaethol yr 

Urdd yng Nglynllifon a diolchwn iddynt am eu hymroddiad i’r “pethau” ac am eu cysondeb i’r Ysgol 

Sul a Chlwb CIC. Maent bellach yn dal ati i gasglu arian i Apêl Guatemala a diolchwn eto am eu dy-

falbarhad i helpu rhai o bobl y byd sydd yn byw mewn tlodi a dim ond ychydig o’r manteision rydym 

ni yn eu derbyn. Diolch i chwi bob un.  

Dydd Mawrth 19eg o Fehefin cynhaliwyd Cyfarfod arbennig o Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd yn 

Salem, dan lywyddiaeth y Barchedig Olwen Williams. Yn ystod y Cyfarfod  ordeiniwyd nifer o 

Flaenoriaid newydd i gynnal gwaith yr Arglwydd mewn gwahanol gapeli a dim llai na thri i wasanae-

thu yn Salem, sef Ms Meirionna Jones, a’r Mri Peter Jones a Gareth Roberts. Mae'r tri ohonynt eisoes 

wedi cynnig gwasanaeth arbennig tros nifer o flynyddoedd ac edrychwn ymlaen am gydweithio da, 

braf a chytbwys yn y dyfodol. Yn y Cyfarfod cafwyd esboniad helaeth iawn gan Y Parch Brian Huw 

Jones, Prestatyn, Llywydd Cymdeithasfa’r Gogledd ar waith blaenor a’r disgwyliadau ar eu hamser. 

Byddant bob un hefyd yn Ymddiriedolwyr yn y Cyfundeb gyda’r holl gyfrifoldebau ychwanegol sydd 

yn dilyn y swydd. Diolch iddynt bob un am ymateb i’r alwad hon a bob llwyddiant a bendith Duw yn 

y dyfodol.  

Nos Sul 24ain o Fehefin gwelwyd cynnal y Gymanfa Undebol yng Nghapel y Tabernacl, neu “Gŵyl” 

fel y’i galwyd gan yr Arweinydd, y Parchedig Iwan Llewelyn Jones. Roedd hon yn Ŵyl ar y cyd, 

plant ac oedolion yn gymysg a chawsom orig a hanner bleserus iawn yn sŵn y canu cynulleidfaol ac 

eitemau hefyd gan y plant. Diolchwn eto i bobl ifanc Salem am eu cyfraniad i’r llwyddiant.  

Cyn cloi, dymunwn adferiad buan i bawb sydd dan anhwylder ac yn arbennig felly i Mrs Wenna Jones 

sydd wedi derbyn llawdriniaeth feddygol yn ddiweddar. Cofiwn hefyd at Mrs Gwenan Williams sydd, 

wrth i mi ysgrifennu’r gair hwn, yn yr ysbyty lleol ond yn ôl yr hyn a ddeallaf mae’n ddigon posib y 

bydd wedi dychwelyd i’w chartref erbyn i chi dderbyn y daflen. Bydded gofal Duw yn dirion drosoch 

i gyd.  

           Yn gywir ar ran y swyddogion,  

                        Gerallt W. Hughes 

OEDFAON GORFFENNAF/AWST 

Dydd Sul, Gorffennaf  1af -  Bore a Hwyr   - Y Barchedig Megan Williams 

Dydd Sul, Gorffennaf 8fed - Bore a Hwyr - Y Parchedig Harri Parri, Caernarfon 

Dydd Sul, Gorffennaf  15fed - Bore a Hwyr  - Y Parchedig Harri Owen Jones, Llanfairpwll 

Dydd Sul, Gorffennaf 22ain - Bore yn unig - Oedfa dan ofal Mrs Bethan Williams  

Dydd Sul, Gorffennaf 29ain  - Bore a Hwyr - Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

Dydd Sul Awst  5ed  - Bore yn unig - Oedfa undebol yn eglwys y Tabernacl 

Dydd Sul Awst  12fed - Bore a Hwyr - Y Parchedig Meirion Morris, Caerdydd 

Dydd Sul Awst  19eg  - Bore yn unig - Oedfa undebol yn eglwys Judah 

Dydd Sul Awst  26ain - Bore yn unig - Oedfa undebol yn eglwys Ebeneser 



BLAENORIAID NEWYDD HENADURIAETH  

GORLLEWIN GWYNEDD 

Rhes flaen (chwith i’r dde) Mrs Gwenan Williams a Mrs 

Beryl Roberts (Maentwrog Uchaf), Ms Meirionna Jones 

(Salem), Y Parchedig Brian Huw Jones (Llywydd Sasiwn 

y Gogledd), Y Barchedig Olwen Williams (Llywydd He-

naduriaeth Gorllewin Gwynedd) Mrs Mair J.Parry (Soar, 

Bryncir), Mrs Helen Charlton (Christchurch, Abermaw) 

Mr Geraint Lloyd Jones (Ysgrifennydd Henaduriaeth 

Gorllewin Gwynedd) 

Rhes ôl – Mr Peter Jones (Salem), Mr Gareth Roberts 

(Salem), Mr Alec Calvert (Christchurch, Abermaw). 

TAPESTRI’R CRYNWYR 

Bu Bethan a minnau yn Ardal y Llynnoedd yn ddiweddar a thra yno ymwelasom â Thŷ Cwrdd y Crynwyr yn nhref 

Kendal. Wedi dychwelyd i Ddolgellau deallais fod Tecwyn ac Eirwen Owen wedi ymweld â’r Ganolfan yn ystod 

2011. Yn sgîl ei ymweliad ysgrifennodd  Tecwyn erthygl yn seiliedig ar yr hyn a welodd yno. Dyma i chi ran o’r 

erthygl honno, gyda’r gweddill i ddilyn ym mis Medi. DW 

A ninnau bellach wedi byw yn Nolgellau yn hwy nag yn unlle arall ar ein taith yn hyn o fyd, ac yn weddol 

gyfarwydd â hanes y Crynwyr a’r erledigaeth greulon a fu arnynt yn yr ardal hon, diddorol ac emosiynol yn wir 

oedd y profiad o ymweld â Chanolfan a Thŷ Cwrdd y Crynwyr yn nhre Kendal yn Ardal Y Llynnoedd ddiwedd 

Medi  (2011). Yno gwelir y tapestri unigryw, wedi ei ddylunio mewn efelychiad o dapestri enwog Baueux , y 

tapestri sydd yn croniclo hanes ymosodiad y Normaniaid ar Loegr hyd at Frwydr Hastings yn 1066, digwyddiad a 

dyddiad ysywaeth sydd ar gof a chadw pob plentyn ysgol. 

Efallai y dylid egluro nad tapestri yng ngwir ystyr y grefft honno  a welir yn Kendal ond brodiad, gan fod tapestri 

yn golygu fod y gwlân wedi ei wehyddu, ac yn rhan annatod o’r deunydd – y gwlân yw  y deunydd ei hunan. 

Brodio ar y llaw arall yw’r grefft  o ddefnyddio edau neu wlân i greu patrymau neu luniau ar ddefnydd parod. 

Yn y gwaith hwn yn Kendal, mewn 77 panel o frodwaith lliwgar, a phob panel yn mesur 25 modfedd ar draws a 21 

modfedd o uchder, croniclir hanes difyr a rhyfeddol Y Crynwyr dros 350 o flynyddoedd, o’r 17eg ganrif hyd 

heddiw. Bu dros 4,000 o ddynion, merched a phlant wrthi o 1981 hyd at 1989 yn pwytho’r gwahanol olygfeydd. 

Ni wn fawr ddim am sgiliau crefft y brodwyr ond eglurwyd imi fod pedwar math o bwyth wedi eu defnyddio ac un 

pwyth arbennig ychwanegol a ddyfeiswyd gan yr un a gafodd y syniad yn y lle cyntaf, sef Anne Wynne-Wilson. 

Ymddengys iddi gael y syniad wrth ddysgu plant mewn ysgol Sul, pan ofynnodd rhyw fachgen iddi i ganiatáu 

iddynt i wnïo lluniau hanesion o’r Beibl yn hytrach na thynnu lluniau pensil. Difyr hefyd oedd deall mai gwlân 

wedi ei baratoi ym Melin Teifi ar safle’r Amgueddfa Wlân yn Nhrefach-Felindre a ddefnyddiwyd i greu’r gwaith. 

Dengys y panel cyntaf  y modd y gwêl Y Crynwyr y 'goleuni mewnol' fel petai yn tarddu o Dduw ac yn rhanuu 

megis lliwiau’r enfys gan dreiddio i galonnau dynol. Dyma wrth gwrs yw hanfod syniadaeth  Y Crynwyr sef  bod 

Y Goleuni i’w gael o’r tu mewn ym mhob un. Bu George Fox yn Kendal gyntaf yn 1652, ac yn Nolgellau yn 1657. 

Nid  oedd syniadaeth 'y golau mewnol' yn ddieithr i'r Cymry gan fod Morgan Llwyd a Huw Llwyd o'i flaen, y 

ddau o deulu Cynfal Fawr Ffestiniog wedi pregethu'r un math o ddysgeidiaeth. 

Y peth yn y Tapestri sy’n tynnu sylw pob Cymro  yw’r ddau banel perthnasol i Gymru. Y cyntaf  (gweler y llun 

isod) yw’r un a ddengys Roland Elis, Bryn Mawr, Dolgellau, a aeth i Bennsylfania yn 1686, yn sefyll gyda gŵr 

arall, efallai mai ei was Elis Puw yw hwn. Elis Puw oedd y cyntaf i gyhoeddi llyfr yn Y Gymraeg yn America. 

Mae ffermdy Bryn Mawr y tu ôl iddynt, dau weithiwr yn aredig gydag 

ychen a Chadair Idris yn y cefndir. Gwelir hefyd ddau ŵr a dwy wraig 

yn eistedd o gwmpas bwrdd yn yr awyr agored. 'Owen Lewis Tyddyn-

y-garreg d. 1686' yw'r geiriau a welir ar garreg yng nghanol y llun. Ar 

fap yn  rhan isaf y panel gwelir llong yn hwylio o arfordir Cymru i 

Bennsylfania ar ochr ddwyreiniol America.  Uwchben ceir y geiriau 

“Fidelity to the truth led hundreds of Quakers from persecution in the 

Dolgellau area to the New World in the Seventeenth century”. Deil y 

Coleg ar stryd Merion ym Mhennsylfania i gadw'r enw Bryn Mawr, 

ac fe ddaw nifer o ymwelwyr o'r Amerig i Ddolgellau i gael golwg ar 

Ystafell y Crynwyr yn Nhŷ Meirion yn y dre, ac i glywed am nofelau 

Marion Eames. Yn anffodus ni cheir mynediad i Bryn Mawr 

Dolgellau gan y perchennog presennol, dim ond rhyw gipolwg o'r tŷ 
o'r glwyd gerllaw. 


