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Rhifyn 194 

Annwyl gyfeillion, 

Dyma gyfle unwaith yn rhagor i’ch cyfarch trwy gyfrwng y daflen fisol - rhif 194, 

coeliwch neu beidio. Mae dros ddeunaw mlynedd wedi mynd heibio ers cyhoeddi’r 

rhifyn cyntaf, ym mis Tachwedd 2000. Diddorol yw edrych nôl drwy’r hen rifynnau a 

gweld lluniau o’r plantos, sydd bellach yn bobl ifanc.Tra’n son am ein pobl ifanc, 

hoffwn longyfarch Osian Davenport  ar gael ei ddewis i gynrychioli tîm pysgota Cym-

ru  dan 16  mewn cystadleuaeth a gynhelir ar lyn Draycote Water, ger Rugby. Da 

iawn ti, Osian. 

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur i mi. Ebrill 17eg a’r 18fed o Ebrill bu Mr Henry Edwards a minnau 

yn Lerpwl yn cynrychioli Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd yng Nghymdeithasfa’r Gogledd. Roedd mentro i 

strydoedd prysur y ddinas fawr yn dipyn o fenter i lawer o’r cynrychiolwyr a braf oedd cael teithio dros bont newydd, 

hardd, Runcorn i gyrraedd Canolfan gynadledda LACE ger Parc Sefton. Canolfan Gatholig yw LACE ac roedd yn 

lleoliad addas iawn ar ein cyfer, o ran adeilad ac adnoddau. Trefnwyd i Henry a minnau aros yng ngwesty Penny 

Lane, ar draws y ffordd i Eglwys Sant Barnabas, ble bu Paul McCartney yn aelod o’r côr pan yn blentyn. Roedd 

hynny’n gyfleus iawn oherwydd ar y nos Fawrth roeddem i gyd yn cyfarfod yng Nghapel  Bethel, Heathfield Road, 

cwta hanner can llath o’n gwesty. Ar y prynhawn Mawrth, llongyfarchwyd nifer o weinidogion a blaenoriaid a oedd 

wedi cyflawni naill ai deugain, hanner can neu drigain mlynedd o wasanaeth i Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ymhlith 

y rhai a oedd wedi cyflawni deugain mlynedd o wasanaeth fel blaenor `roedd Mr Gerallt Hughes. Yn wir, Gerallt 

gafodd y fraint o ddweud gair ar ran y rhai a oedd yn cael eu hanrhydeddu ac chafwyd anerchiad addas iawn ganddo 

(gweler y dudalen ôl). 

Ar y nos Fawrth cynhaliwyd dwy oedfa yng nghapel Bethel. Yn yr eisteddiad cyntaf bu’r Parchedig Eleri Edwards yn 

ymddiddan ag Anna Jane Evans (gweler uchod) a oedd i gael ei hordeinio’n weinidog. Mae Anna Jane, fel y gwyddom, 

yn berson hawddgar a diffuant ac roedd y sesiwn holi yn un arbennig o gartrefol ac annwyl. Yn yr ail eisteddiad 

trosglwyddwyd Llywyddiaeth y Sasiwn o ddwylo’r Parchedig Eric Jones, Bangor, i ddwylo'r Parchedig Olwen Wil-

liams, Chwilog. 

Wrth gwrs, capel Bethel, Heathfield Road, oedd tiriogaeth y Parchedig Dr D.Ben Rees cyn iddo ymddeol ac roedd y 

parchedig ddoctor yn dal yn ffigwr amlwg yn y trafodaethau - “larger than life” yw’r dywediad a ddaw i’r meddwl. 

Roedd yn ei elfen yn olrhain hanes yr Henaduriaeth ac yn trin a thrafod y materion dan sylw. 

Rhaid cyfaddef fy mod yn siomedig braidd nad yw uchel swyddogion ein henwad, yn enwedig y rhai cyflogedig, yn 

rhoi llawer o ystyriaeth i ddyfodol tymor hir ein henwad. Mae’n amlwg i unrhyw un sydd yn mynychu cyfarfodydd 

ein Henaduriaethau a’n Sasiynau nad yw’r drefn Bresbyteraidd bresennol yn gynaladwy. Rydym i gyd yn heneiddio ac 

mae’r bobl sydd ar gael ac yn fodlon ysgwyddo cyfrifoldebau yn prinhau o fis i fis. Hyd at ychydig fisoedd yn ôl roedd 

gan ein Henaduriaeth ddau swyddog i ofalu am ein heiddo, sef Mr Gareth Roberts, Gwelafon, yn gofalu am orllewin 

Meirionnydd a  Mr Huw Tudor yn gofalu am Lŷn ac Eifionydd. Tua chwe mis yn ôl trawyd Mr Tudor yn wael ac o 

ganlyniad rydym wedi colli ei wasanaeth gwerthfawr. Y mae Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth, ysgrifennydd  

effeithiol a gweithgar ein henaduriaeth, wedi bod yn sâl ers rhai misoedd  ac er ei fod yn gwella mae’r Parchedig W. 

Bryn Williams wedi gorfod llenwi’r bwlch yn y tymor byr.  Mae’r drefn Bresbyteraidd yn hollol ddibynnol ar gael 

swyddogion ar gyfer ein Pwyllgorau di-ri a chyn bo hir ni fydd modd gwneud hynny! Beth fydd ……….DROSODD 

OEDFAON  MIS MAI 2018  

Dydd Sul, Mai 6ed - 10 a.m.       -    Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - Oedfa Gymun + Bedydd  

5.30 yr hwyr - Undebol yn Judah  - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yng nghwmni y Parchedig Anna Jane Evans 

Dydd Sul, Mai 13eg - 10 a.m.    -   Y Parchedig Brian Wright, Cyffordd Llandudno 

Dydd Sul, Mai 20fed - 10 a.m.   -  Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul,  Mai 27ain -  10 a.m.  - Y Parchedig Adrian Williams, Aberystwyth 

Cynhelir ymarferion ar gyfer y Gymanfa Undebol yn Salem am saith o’r gloch yr hwyr ar y nosweithiau 

Mawrth canlynol - Mai 15fed, Mai 22ain a Mehefin 5ed.  



 yn digwydd wedyn? Dyna’r cwestiwn yr hoffwn weld ein harweinyddion yn ei ystyried. 

Ond, i newid trywydd, bu John Cadwaladr a minnau yn cymryd rhan mewn cyngerdd elusennol arbennig iawn yng 

Nghadeirlan Bangor nos Sadwrn, Ebrill 21ain. Trefnwyd y cyngerdd gan Anona, fy chwaer, ynghyd â Neil, ei gŵr. 

Hwyrach y cofiwch chi i fandaliaid dorri i mewn i’r Gadeirlan mis Awst diwethaf gan greu gwerth degau o filoedd o 

ddifrod. Yn sgil darllen am y digwyddiad cynigiodd John Eifion, arweinydd Côr y Brythoniaid, gynorthwyo pe bai 

Anona am drefnu cyngerdd i godi arian tuag at adfer y difrod. A dyna, yn wir, oedd y sbardun iddi hi  fynd ati i dref-

nu cyngerdd. Yn ogystal â’r Brythoniaid, cafwyd perfformiadau gwefreiddiol gan Gôr Seiriol, Pedwarawd Cennin 

(dwy ferch a dwy nith John  Eifion) a’r telynor hynod ddawnus, Dylan Cernyw. Daeth dros dau gant o bobl ynghyd i 

fwynhau’r arlwy cerddorol a’r acwsteg ardderchog yn y Gadeirlan. Ar ddiwedd y noson daeth yr holl artistiaid 

ynghyd i ganu’r emyn dôn  “Mor Fawr Wyt Ti”, diweddglo teilwng i noson gofiadwy iawn. 

Da oedd deall fod Mrs Enid Jones wedi cael dychwelyd i’w chartref wedi cyfnod yn Ysbyty Gwynedd. Anfown ein 

cofion hefyd at Mrs Mair Jones a Mrs Iola Davies sydd yn atgyfnerthu yn yr ysbyty leol a Miss Elliw Richards sydd 

yn gwella’n dda wedi llawdriniaeth ar ei llygad. Gobeithio y byddant hwy a phob un o’n haelodau sydd wedi bod 

dan anhwylder neu wedi dioddef anaf, yn parhau i wella. 

  Cofion cynnes, 

   Dwyryd Williams (ar ran y swyddogion). 

ANERCHIAD MR GERALLT HUGHES I GYMDEITHASFA’R GOGLEDD 
Fe ofynnwyd i mi ddweud gair ar ran Y Blaenoriaid sydd yma drwy wahoddi-
ad y prynhawn 'ma i'n llongyfarch.  Rwy’n falch o ymateb i hynny ac i ddiolch 
i chwi am eich meddylgarwch a'ch dymuniadau da.  O weld y rhestr o'm 
cyfeillion sydd yma credaf mai fi yw un o gywion y nyth fel petai gan fod 40 
mlynedd yn pylu i ddim i gymharu ag eraill sydd yn bresennol.  Braint yw cael 
bod yma ac i mi yn bersonol mae Lerpwl yn agos at fy nghalon gan fod fy nain 
ar ochr fy mam yn hanu o'r ardal a nifer o berthnasau i mi wedi bod yn 
Gapteiniaid ar longau dyfnfor yn hwylio allan o Camell Lairds ym Mhenbedw. 
Awgrymwyd fy mod yn rhoi gair o brofiad ac felly rwy’n cychwyn gyda'r 
ffaith fy mod wedi fy nghodi yn Flaenor yng Nghapel Charing Cross, He-
naduriaeth Llundain.  Cofiaf Gapel Charing Cross yn llawn at yr ymylon ac yn 
enwedig felly i wasanaethau hwyrol.  Y Capel yn llawn bwrlwm a sawl Cymdeithas wedi eu hymgorffori - tebyg i 
Gymdeithas Tenis, Côr ayyb.  Yn 1980 symudais i a'm teulu i ardal Dolgellau i fyw ac i weithio, gan ymaelodi yng 
Nghapel Salem lle rwyf yn Flaenor.  O gofio am dymor Charing Cross nid oes llawer ohonoch rwy’n siŵr wedi cael y 
profiad o gasglu at ymgyrch Cymorth Cristnogol yn Soho.  Profiad arbennig lle `roedd yn rhaid cadw llygad barcud 
ar y bwced casglu i sicrhau fod yr arian a gasglwyd yn dal yn saff yn ein gofal.  Ydy, mae bywyd yn dipyn tawelach 
yn Nolgellau ond ni allaf fyth anghofio'r cyfnod yn Llundain yng nghwmni'r diweddar Barchedigion Richard Jones 
ac O.J. Evans.  Dau o bileri sawl achos yn Llundain yn eu dydd. 
Yn ei ysgrif groeso i'r Sasiwn yn Y Goleuad, mae'r Parchedig Dr D Ben Rees yn cyfeirio at ehangder daearyddol yr 
Henaduriaeth yn y parthau hyn.  Nid yw hyn, fel y gwyddom yn unigryw bellach ac i roi enghraifft arall, mae He-
naduriaeth Gorllewin Gwynedd yn ymestyn o Aberdyfi i Uwchmynydd ger Aberdaron. Fe dybiaf fod y drefn 
newydd Henaduriaethol wedi bod yn rheswm i aelodau begynnu wrth ddewis mynychu cyfarfodydd ai pheidio â 
felly nid ydym yn gweld cymaint o'n gilydd y dyddiau hyn. 
Cwestiynaf hefyd, lle mae'r syniad o osod dau neu dri neu bedwar Gweinidog ym mhob Henaduriaeth i ofalu am 
holl Gapeli'r ardaloedd hyn wedi mynd?.  Oes mae gennym gynorthwywyr gweinidogaethol, a diolch amdanynt, 
ond yn anffodus yn fy marn i mae'r apwyntiadau hyn yn rhy hwyr o flynyddoedd yn dilyn tranc sawl Capel a lleihad 
sylweddol yn niferoedd yr Ysgolion Sul.   
Ar ôl dweud hyn rhaid peidio â bod yn negyddol a digalon oherwydd lle mae dau neu dri wedi ymgynnull ---- a 
chwi a wyddoch y gweddill.  Hwyrach y gallwn ddechrau adfywiad drwy drafod llai a gwneud mwy.  Yn fy marn i 
rhaid bod yn fwy ymarferol yn ein hagwedd fel mae'n digwydd mewn gwledydd eraill y byd. 
Fe ddywed fy ffrind a fy nghyd-flaenor Dwyryd Williams yn ei lythyr  i Taro'r Post yn Y Goleuad (Ebrill 13eg) ei 
bod yn hen bryd i ni adfer ein trafodaethau gyda'r enwadau eraill a ffurfio un eglwys anghydffurfiol.  Mae'n nodi lle 
mae trefniant wedi digwydd eisoes yn y safle gwaith ac mewn gwleidyddiaeth.  Wel, beth amdani ac fel Blaenor, 
rwy’n barod am yr her.  Dewch i ni gynllunio yn gadarn at y dyfodol a pheidio â byw yn ormodol yng nghysgod 
hanes ein gorffennol. 
Fel Dwyryd, rwyf innau hefyd yn cloi MEWN GOBAITH A FFYDD. 

Mr Gerallt Hughes yn cael ei longyfarch gan 
lywydd y ddefod, Mr Dilys Hughes 


