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Annwyl gyfeillion, 

Dyma fi yn cael cyfle i’ch cyfarch drwy gyfrwng y daflen fisol. Rydym ar drothwy pen-

wythnos y Pasg, sydd yn gynnar eleni. Mae’r gaeaf wedi bod yn dymor hir â’r tywydd yn 

amrywio bron o ddydd i ddydd, gyda glaw, llifogydd, gwyntoedd cryf o’r dwyrain, ac 

eira trwm yn rhwystro llawer o ddigwyddiadau yn ein capeli a’n cymdeithas. Fel y 

gwyddoch, bu’n rhaid gohirio Swper Gŵyl Dewi y Gymdeithas, ynghyd â dwy oedfa yn 

Salem, oherwydd y rhew a’r eira trwchus. Edrychwn ymlaen at y Gwanwyn a’r tywydd 

braf. 

Bore Gwener y Groglith am 10 o’r gloch cynhelir gwasanaeth undebol yng nghapel Ebeneser dan arweiniad y 

chwaer Eluned Williams, gyda gorymdaith i ddilyn o faes parcio’r Marian i Sgwâr Eldon am oddeutu chwarter i 

hanner dydd . Cynhelir gwasanaeth byr o flaen Tŷ Meirion, dan arweiniad y Parchedig Tim Webb, gyda chy-

morth gan aelodau o eglwysi eraill y dref. 

Wedi cyfnod yn Ysbyty Gwynedd ble y derbyniodd lawdriniaeth, mae Mrs Mair Jones, Lodge Pencoed bellach yn 

Ysbyty Dolgellau. Mae’n dda dweud ei bod yn gwella, gan obeithio cael dychwelyd i’w chartref yn fuan.  

Bore dydd Mawrth, daeth newyddion trist i law am farwolaeth un o'n cyd-aelodau, sef Mrs Laura Lloyd Jones, 

Cartref Cefn Rodyn. Bu farw yn dawel yn Ysbyty Maelor ar yr 20fed o Fawrth, yn 93 oed. Estynnwn ein 

cydymdeimlad llwyraf ag Ann a’i phriod, Emrys, Rhian, Haf a Robert John a’u teuluoedd oll yn eu profedigaeth o 

golli un oedd mor annwyl ganddynt. Roedd Mrs Jones yn frenhines ei haelwyd, yn wraig dawel, fonheddig, yn 

uchel ei pharch a charedig, yn meddwl yn fawr o’i theulu a chapel Salem a oedd mor bwysig ganddi. Roedd croe-

so cynnes bob amser ar ei haelwyd yn Wenallt Villas cyn iddi symud i breswylio yng Nghefn Rodyn, a’r sgwrsio 

yn dod yn rhwydd iddi. Cynhelir ei hangladd cyhoeddus am 10 o’r gloch y bore, dydd Mercher, Mawrth 28ain, 

yn Amlosgfa Aberystwyth, gyda gwasanaeth coffa yn dilyn am 1 o’r gloch yng Nghapel Salem. 

Heddiw, sef dydd Sul, Mawrth 25ain, yn ystod yr oedfa undebol a gynhaliwyd yng nghapel Judah, cyfeiriwyd at 

farwolaeth un o’u diaconiaid, sef Mr Gerald Williams, Sibrwd yr Awel, Pencefn. Roedd Mr Williams, a oedd yn 

92 oed, yn ŵr hynaws a bonheddig ac roedd bob amser yn falch o gael cydweithio a chroesawu ymwelwyr i’w 

Judah hoff. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf  â Dorothy, ei briod, ei ferch Enfys a’i fab Gerallt a’r teulu oll yn 

eu profedigaeth. Cynhelir ei angladd yn Judah am hanner dydd, dydd Mawrth, Ebrill 3ydd. 

Anfonwn ein cofion a’n gweddïau at aelodau sydd yn gaeth i’w cartrefi neu sydd yn preswylio yng nghartrefi 

Cefn Rodyn neu’r Llwyn.  

Hoffwn hefyd longyfarch Eifion a Meirwen Owen a fydd yn dathlu eu Priodas Aur ar Fawrth 30ain. Mwynhewch 

y dathliadau yng nghwmni eich teulu. 

Dymunaf ddiolch i Mr Dwyryd Williams a Mr John Cadwaladr am gynhyrchu Adroddiad Blynyddol graenus a 

threfnus eto eleni (byddwch yn derbyn copi hefo’r daflen fisol hon). Diolch yn fawr iawn i chi’ch dau. 

Ac yn olaf, manteisiaf ar y cyfle i ddymuno Pasg dedwydd a hapus i bob un ohonoch, gyda’r gobaith y cawn 

fwynhau gwell tywydd ym mis Ebrill. 

  Yn gywir, 

   Gareth Roberts (ar ran y swyddogion) 

OEDFAON  MIS EBRILL 2018  
Dydd Sul, Ebrill 1af - 10 a.m.    -     Y  Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd -  Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Ebrill 8fed - 10 a.m.    -   Y Parchedig Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog 

Dydd Sul, Ebrill 15fed - 10 a.m.   -  Parch Ddr Elfed ap Nefydd Roberts, Abergele 

Dydd Sul,  Ebrill 22ain -  10 a.m.  - Y Parchedig Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul,  Ebrill 29ain  - 10 a.m.  - Y Parchedig  Gwenda Richards, Caernarfon 



 DI-EUOG, EICH ANRHYDEDD! 

Cefais brofiad newydd, difyr ar ddechrau mis Mawrth, sef gwasanaethu 

fel aelod o reithgor am y tro cyntaf yn fy mywyd. Rydym yn darllen yn 

ddyddiol yn y Daily Post am achosion yn Llys y Goron Caernarfon neu’r 

Wyddgrug ac eto mae’n syndod cyn lleied o bobl rwy’n eu `nabod sydd 

wedi  bod yn rheithiwr neu’n reithwraig. Ym mis Ionawr cefais lythyr 

yn dweud wrthyf fod disgwyl imi ymrwymo i wasanaethau fel aelod o 

reithgor am gyfnod o bythefnos yn Llys y Goron Caernarfon, o Fawrth 

5ed ymlaen. Roedd yn gysur i mi fod Mari Fflur a’i gŵr yn byw yng 

Nghaernarfon bellach ac y gallwn aros hefo nhw. 

Wedi cyrraedd y Llys y peth cyntaf oedd yn rhaid ei wneud oedd mynd 

trwy’r  camau diogelwch - archwilio bagiau, gwagu’n pocedi a phasio 

trwy’r sganiwr. Yna, cawsom ein cyfeirio i ystafell ar yr ail lawr ac 

erbyn i hanner awr wedi  naw gyrraedd roedd oddeutu tri dwsin oho-

nom  yn yr ystafell. Cawsom wylio fideo yn amlinellu’r hyn fyddai’n 

digwydd yn y llys a beth fyddai ein dyletswyddau. Wedyn, aethpwyd â 

deunaw ohonom i fyny i’r Llys ac fe ddetholwyd dwsin ohonom i 

wasanaethu ar y rheithgor. Y cam nesaf oedd tyngu llw ar y Testament 

Newydd y byddem yn "profi’r diffynnydd yn ffyddlon ac yn rhoi dyfar-
niad cywir yn ôl y dystiolaeth". Dau ohonom allan o’r deuddeg dyngodd y llw yn Gymraeg, er bod mwy na hynny 

o Gymry Cymraeg ar y rheithgor. Dechreuodd yr achos yn syth gyda bar-gyfreithwraig yr erlyniad yn amlinellu'r 

achos yn erbyn y diffynnydd. Daeth yn amlwg yn fuan mai achos o ŵr yn ymyrryd â merch fach wyth oed yn 

2004, oedd dan sylw. Yr hyn a’m synnodd oedd ein bod yn cael gwybod bod y diffynnydd eisoes yn y carchar yn 

sgil ei gael yn euog mewn tri achos nid annhebyg a gynhaliwyd yn 2016. Roedd hynny’n mynd yn groes i’r hyn 

roeddwn wedi ei ddysgu o wylio dramâu a rhaglenni dogfen ar y teledu. Ond buan y daeth yn amlwg fod y dys-

tiolaeth hynny yn berthnasol ac yn dderbyniol oherwydd mai darllen am yr achosion hynny yn y wasg achosodd 

i’r achwynydd yn ein hachos ni i ddod ymlaen  - roedd hynny yn rhan annatod o’i stori ac felly roedd modd i’r 

erlyniad ei gynnwys. Gan fod y diffynnydd wedi pledio’n ddieuog roedd yn rhaid i’r prif dyst, sef y ferch dan sylw, 

bellach yn ugain oed, roi tystiolaeth yn ei erbyn. Roedd gwrando arni yn rhoi tystiolaeth trwy “video-link” yn 

eithaf dirdynnol, yn enwedig pan roedd yn cael ei chroesholi’n daer gan far gyfreithwraig y diffynnydd. Fe aeth yr 

achos ymlaen am ddau ddiwrnod, gyda nifer o dystion eraill yn cael eu galw yn eu tro. Yna, wedi datganiadau cloi 

yr erlyniad a’r amddiffyniad, a chrynhoad y Barnwr, fe’n 

hanfonwyd i ystyried ein dyfarniad. Wedi tuag awr a 

hanner o bwyso a mesur yr holl dystiolaeth daethom i’r 

canlyniad fod y diffynnydd yn euog. Aethom yn ôl i’r 

llys ac fe’i ddyfarnwyd i ddwy flynedd o garchar, ar ben 

y saith mlynedd a gafodd am y troseddau blaenorol.  

Cawsom un achos arall i’w ystyried yn ystod yr wythnos 

gyntaf ond hanner diwrnod barodd hwnnw. Dychwe-

lasom i’r Llys ar yr ail fore Llun a chael ein hysbysu nad 

oedd yr erlyniad am fynd ymlaen â’r achos newydd oher-

wydd bod tystiolaeth newydd wedi dod i law. Felly, fe’n 

rhyddhawyd o’n dyletswyddau. Rhaid cyfaddef mai 

cymysg oedd fy nheimladau - roeddwn ychydig bach yn 

siomedig oherwydd roeddwn yn dechrau cael blas ar y 

gwaith. Os cewch chi eich galw i wasanaethu rhywdro, 

cofiwch fynd â llyfr da hefo chi. Mae teledu a 

chyfleusterau gwneud paned yn ystafell aros y rheithgor 

ond mae yna gyfnodau eithaf hir a niferus o aros a disgw-

yl am alwad. Serch hynny, roedd yn brofiad difyr ac yn 

agoriad llygad.                                                         DW 

Llys y Goron, Caernarfon - tu mewn a thu allan 

ADNEWYDDU RHAN O LAWR Y FESTRI 

Ychydig fisoedd yn ôl sylweddolwyd fod pydredd 

gwlyb yn rhan o lawr pren y Festri. Daeth Anthony 

Humphreys, sef saer Paul Cook, i’w atgyweirio, gan 

greu sawl dwsin o flociau pren newydd i lenwi’r bwlch 

a adawawyd wedi iddo godi’r blociau pydredig. Fel y 

gwelwch o’r lluniau, fe wnaeth waith cywrain iawn. 

Cyn Ar ôl 


