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Annwyl Gyfeillion, 
Pleser o’r mwyaf yw cael cyfle unwaith eto i’ch cyfarch drwy gyfrwng y daflen fisol. Yn ystod y gaeaf hir, gwlyb a 
gwyntog diodddef llawer o bobl ddifrod i’w cartrefi a cholledion sylweddol oherwydd y llifogydd mawr yn ein 
gwlad. Mae gennym lawer i ddiolch amdano yn ardal Dolgellau gan i ni osgoi sgil effeithiau gwaetha’r stormydd a’r 
llifogydd. Edrychwn ymlaen at dymor y gwanwyn a gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau dathlu dydd ein 
nawddsant Dewi ar Fawrth 1af.  
Gyda thristwch daeth newydd am farwolaeth un o’n haelodau sef Mrs Jean Margaret Jones, Garn, Ffordd Bod-
londeb. Bu Mrs Jones farw yn dawel yn ysbyty Dolgellau dydd Mercher 24ain o Chwefror. Cydymdeimlwn â Bryn, 
ei mab, a’i chwaer Beryl yn eu colled. Merch yn hanu o Ddolgellau oedd hi ac fe’i hadnabyddid fel Jean Waterloo 
gan ei ffrindiau. Dioddefodd afiechyd creulon ers tro a hynny gyda dewrder. Treuliodd beth amser yn ysbytai Ban-
gor a Dolgellau yn ystod y misoedd diwethaf. Roedd Jean yn meddwl y byd o Salem a bu’n aelod ffyddlon ers 
blynyddoedd. Cynhelir ei hangladd yn Salem am ddeuddeg o’r gloch dydd Llun, Mawrth 7fed, gan ddilyn ymlaen  i 
Amlosgfa Bangor am dri o’r gloch y prynhawn. 
Bore Sul Mawrth 13eg cynhelir yn Salem wasanaeth derbyn pump o bobl ifanc o hâd yr eglwys, sef Glesni Daven-
port, Lewis Jones, John, Steffan a Ffion Parry yn gyflawn aelodau. Bydd y gwasanaeth dan ofal y Parchedig Megan 
Williams, Porthaethwy. Braf yw cael dweud fod y pump wedi mynychu’r dosbarthiadau yn rheolaidd dan 
hyfforddiant Mr Dwyryd Williams. Diolchwn yn fawr i Dwyryd a’r Parchedig Megan Williams am eu parodrwydd i 
wneud y gwaith pwysig yma. Bydd y pump yn derbyn argraffiad o Beibl.net i nodi’r achlysur hapus. Dymunwn yn 
dda iddynt oll i’r dyfodol. Penwythnos cyntaf mis Mawrth bydd cystadlaethau’r Urdd yn dechrau. Dymunwn yn 
dda i’r holl blant a’r ieuenctid fydd yn cystadlu yn y gwahanol oedrannau. Prynhawn dydd Sadwrn derbyniais 
newyddion fod Mrs Beti Farrer, Criafol, Nant y Gader, wedi ei chymryd i ysbyty Wrecsam y prynhawn Gwener 
blaenorol. Dymunwn wellhad buan i Mrs Farrer gan obeithio y bydd gartref yn fuan ac yn ôl yn Salem. Anfonwn 
ein cofion cynhesaf at gyfeillion Salem sydd yn gaeth mewn cartrefi preswyl ac eraill yn eu cartrefi eu hunain. Co-
fiwn yn ein gweddïau am aelodau sydd mewn galar a phrofedigaeth yn sgil colli anwyliaid. Fel y gwyddoch, fe 
dreuliais i ddeg diwrnod yn glaf yn ysbyty Bronglais, Aberystwyth ddechrau mis Ionawr. Diolchaf o waelod calon i 
holl aelodau Salem ac aelodau capeli eraill y dref am eu pryder a’u consyrn drostaf, diolch am yr holl gardiau 
gwellhad, galwadau ffôn a’r ymweliadau ar ôl dod adref. Derbyniais y gofal caredig gorau gan feddygon a 
gweinyddesau’r ysbyty, gyda chanmoliaeth i Fwrdd Iechyd Hywel Dda am wasanaeth clodwiw. 
Er gwybodaeth: Pawb ohonoch sydd yn adnabod Mr Roderick Williams, Coed Mawr, Llanfachreth gynt. Mae wedi 
symud o Gartref Y Bae, Tywyn i gartref nyrsio Plas Gwyn, Pentrefelin ger Porthmadog. Bu Mr Williams yn 
ysgrifennydd ac organydd ffyddlon yng Nghapel Bethel, Llanfachreth am flynyddoedd maith. Dymunwn yn dda 
iddo yn ei gartref newydd, gan obeithio y bydd yn hapus ei fyd. 
Braf oedd gweld llun yn y Cambrian News o Mrs Gwen Jones, Borthwen gynt, yn dathlu ei phen-blwydd yn 97 oed 
ac yn edrych mor drwsiadus ag arfer. Llongyfarchiadau calonnog i chi, Mrs Jones. 
Cynhelir y Gymanfa Undebol  nos Sul, Mehefin 12fed. Disgwyliwn  Mary Lloyd Davies, Llanuwchllyn i arwain y 
noson. Y mae Detholiadau ar gael gan yr ysgrifennydd ar gost o £1.40. 
Bydd dydd Gwener y Groglith eleni yn syrthio ar Fawrth 25ain. Fel arfer byddwn yn cynnal gorymdaith drwy 
strydoedd y dref a gwasanaeth awyr agored yn y Sgwâr ar y diwrnod hwn, sef y diwrnod pwysicaf yng nghalendr 
yn Cristion. Nid oes sicrwydd ynglŷn â’r trefniadau ar gyfer eleni - mae’n siwr y cyhoeddir y manylion yn y capel 
pan ddont i law. 
 Yn gywir, ar ran y swyddogion, 

    Gareth Roberts 

OEDFAON MIS  MAWRTH 2016 
Dydd Sul, Mawrth 6ed - Bore yn unig - Uno yn Judah - Anerchiad gan Rhys ap Owen 
Dydd Sul, Mawrth 13eg  - Bore a hwyr - Y Parch Megan Williams, Porthaethwy - Cynhelir yr ordinhad sanctaidd o 
Swper yr Arglwydd  yn ystod Oedfa’r Bore a derbynnir pump o bobl ifanc yr eglwys yn gyflawn aelodau. 
Dydd Sul, Mawrth 20fed - Bore a hwyr - Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 
Dydd Sul,  Mawrth 27ain - Bore  yn unig - Y Fon. Buddug Medi, Y Bala 



 

 
YMWELD Â’R AMGUEDDFA GENEDLAETHOL 

Yn ystod gwyliau’r hanner tymor, ychydig wythnosau yn ôl bellach, bu Bethan a minnau ar 

ymweliad â Chaerdydd. Roeddem am gymryd mantais o’r llety rhad y mae Mari Fflur a’i 

gŵr, Iwan Rhys, yn ei gynnig i ni yn y brifddinas, a hynny am y tro olaf! Yn y dyfodol agos 

bydd y ddau ohonynt yn symud yn ôl i’r gogledd i fyw ac i weithio. Beth bynnag am hynny, 

penderfynasom mai da o beth fyddai manteisio ar y cyfle i ymweld â’r Amgueddfa Genedlae-

thol, sef un o’r pethau y mae rhywun wastad yn bwriadu ei wneud ond prin yn ei gyflawni. 

Mae arddangosfa arbennig yno ar hyn o bryd, sef “Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol”. Y 

mae mynediad i’r Amgueddfa yn rhad ac am ddim ond rhaid talu £7.00 y pen i weld yr 

arddangosfa arbennig hon gan eu bod wedi casglu trysorau o bob rhan o’r byd ar ei chyfer. 

Gan nad oeddem wedi bod yn yr Amgueddfa ers blynyddoedd lawer penderfynodd Bethan a 

minnau gadw at yr elfennau rhad ac am ddim; y mae’r Arddangosfa “Trysorau” ymlaen tan 

Hydref 30ain, 2016 ac felly bydd digon o gyfle i ail-ymweld. Un o brif atyniadau adran gelf 

yr Amgueddfa yw’r casgliad o baentiadau argraffiadol (impressionist) a adawyd i’r genedl gan 

Gwendoline Davies (1882-1951) a Margaret Davies (1884-1963), sef wyresau David Davies, 

Llandinam. Yn y casgliad ceir enghreifftiau o waith Turner, Monet, Manet, Cezanne, Van 

Gogh a Renoir ac maent werth eu gweld. Hwyrach mai’r paentiad mwyaf trawiadol ohonynt 

yw “La Parisienne” (gweler chwith uchaf) a baentiwyd gan Renoir ym 1874. Ceir orielau yn 

yr Amgueddfa hefyd sydd wedi eu neilltuo ar gyfer paentiadau o gyfnodau cynharach. Un 

o’r lluniau a oedd o fwyaf ddiddordeb i mi oedd y portread o Catrin o Ferain (gweler chwith 

canol) gan Adriaen van Cronenburgh, arlunydd o ogledd yr Iseldiroedd. Roedd Catrin ymysg 

y pwysicaf o uchelwragedd Cymru yn ystod oes y Tuduriaid. Ymysg fy hoff nofelau Cym-

raeg y mae cyfres wych gan R.Cyril Hughes sydd yn adrodd ei hanes; ceir tair nofel yn y 

gyfres sef Catrin o Ferain, Dinas Ddihenydd a Castell Cyfaddawd - maent werth eu darllen!  

A ninnau bellach yn nyddiau cynnar mis Mawrth, paentiad arall a oedd ag arwyddocâd ar-

bennig oedd portread o uchelwr o’r enw Phillip Proger (1585-1644), o Gwerndu yn Sir 

Aberhonddu (gweler chwith isaf). Roedd Proger yn llyswr i’r Brenin Iago 1af. Mae’n 

ymddangos mai hwn yw’r darlun cyntaf o Gymro â chenhinen yn ei law. Yn oes y Tuduriaid 

a’r Stiwartiaid roedd yn arferiad i lyswyr wisgo cenhinen ar ddydd ein nawddsant. Fe 

wnaeth y brenin Iago 1af y sylw 

canlynol  '…..that the wearing 
of leeks on Saint David's Day by 

Welshmen was a good and commendable fashion” - 

hir y parhaed! 

NOSON YNG NGHWMNI IWAN WYN PARRY 

Nos Iau, Chwefror 4ydd, daeth Iwan Wyn Parry atom i sôn am y llu dylanwadau a fu arno, yn y 

cartref a'r ysgol a rhai llai amlwg sydd wedi dylanwadau ar ei îs-ymwybod.  

Roedd ei gartref yn llawn cerddoriaeth a'i dad yn arwain côr ac yn yr ysgol gynradd cafodd brofi-

adau arbennig yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd a chafodd hwyl arbennig yn cystadlu ar y Gân 

Actol yn yr Eisteddfod yn 1976. Bu'r Dr John Gwilym Jones yn dipyn o ddylanwad arno hefyd gan 

y byddai yn treulio tipyn o amser yn ei gwmni ar nos Sul yn trafod gweithiau Saesneg a hefyd yn 

mynd ar deithiau o tua wythnos gydag ef a John Roberts (cyn drefnydd Eisteddfod y Gogledd) i 

wahanol ardaloedd. Byddent fel arfer yn mynd i leodd ble yr oedd theatr a buont yn Llundain, Caerfaddon, Caere-

din ac Ardal y Llynnoedd. Profiad arbennig  yn wir i fachgen yn ei arddegau. 

Yn Ysgol Dyffryn Nantlle daeth cerddoriaeth yn amlwg eto yn ei fywyd a bu’n cael gwersi ffidil  a chael cyfle i 

chwarae gyda cherddorfa Gwynedd a cherddorfa Gogledd Cymru. Daeth yn amlwg iddo yn ystod y cyfnod hwn nad 

yw cerddoriaeth yn gyfyng ac nad oes ffiniau iddo.  Yna, tra yn y coleg yng Nghaeredin cafodd gyfle i arwain côr am 

dair blynedd a byddent yn cynnal cyngerdd blynyddol i godi arian tuag at gŵn tywys i'r deillion.  

Un o'r dylanwadau mwyaf arno yn myd y canu yw Colin Jones ,Rhosllanerchrugog. Bu yn athro lleisiol iddo am 

sawl blwyddyn ac ef oedd ei hyfforddi pan enillodd y Rhuban Glas yn 1991. Mae yn ddyn prysur iawn ac y mae  

galw mawr arno fel unawdydd mewn cyngherddau ac wrth gwrs  erbyn hyn hefyd yn arwain Côr Bro Meirion.  

EISTEDDFODAU’R URDD CYLCH IDRIS  
yn Ysgol y Gader 

Uwchradd 5 o’r gloch, nos Wener,  
Mawrth 4ydd Mynediad £3.00 

Cynradd 1 o’r gloch dydd Sadwrn, 
Mawrth 5ed, Mynediad £4.00 


