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Rhifyn 210 

Annwyl Ffrindiau 

Mae'n bellach yn nesáu at ddiwedd Hydref, y degfed mis yn ôl ein calendr ni.  Fel y gwelwn, mae'r dyddiau yn 

byrhau a'r hin yn oeri peth, ond, cofiwn ei bod yn wanwyn yn hemisffer y De - lwcus ynte? Anfonwn ein cofion 

â'n dymuniadau da gan aelodau Capel Salem i'n holl ffrindiau a chydnabod lle bynnag y bont yn byw yn y Byd. 

Nid yw pawb o'n haelodau yn yr iechyd gorau ac anfonwn ein cofion a'n cariad at bawb sydd yn cwyno.  Rydym yn 

colli eich presenoldeb ond yn meddwl amdanoch yn fynych.  Dymunwn adferiad buan o'ch anhwylderau.  Cofiwn 

yn arbennig ac yn annwyl am ein ffrind, Eifion Owen, sydd bellach yn ymgartrefu mewn cartref gofal ar gyrion 

Porthmadog.  Deallwn hefyd fod Mrs Anne Osmond Jones wedi symud i fyw i Gartref Gofal Cefn Rodyn a'i bod yn 

setlo yno yn dda iawn.  Dymunwn ddedwyddwch i chi yno Mrs Jones ac rwy’n siŵr y cewch ymweliadau cyson 

gan eich ffrindiau ac aelodau o Salem.  Dymunwn adferiad buan hefyd i Mrs Ann Johnson, sydd wedi cael llawdrin-

iaeth yn ddiweddar.  Rydym yn falch o weld Ann a Peter yn y gwasanaethau pan fyddant ar eu hymweliadau cyson 

â Dolgellau. 

Ar nos Lun, 7ed o Hydref, fe gynhaliwyd noson arbennig yn y Ganolfan yn Arthog i gofio ac i ddathlu bywyd John 

Williams (Ioan Rhagfyr) 1740 - 1821.  Roedd y noson wedi ei threfnu gan Gymdeithas Treftadaeth Dolgellau ac yn 

cael ei harwain gan Colin White, a fu'n byw yn Arthog am flynyddoedd a'r cerddor rhyngwladol John Ashton Jones 

sydd bellach yn byw yn Warminster.  Wel, pwy oedd a beth oedd cyfraniad John Williams? 

Fe'i ganwyd yn Hafoty Bach, plwyf Celynin, Meirionnydd ar 26ain o Ragfyr 1740.  Roedd yn fab i William Robert 

Williams a'i fam yn berthynas i Edward Samuel, Llangar.  Fe symudodd y teulu i fyw i Dal y Waen lle'r oedd ei dad 

yn wneuthurwr hetiau brethyn.  Dysgodd John y grefft hefyd.  Yn ystod y cyfnod arferai masnachwyr gwlân o Am-

wythig letya yn Nhal y Waen a buan iawn daethant  i sylweddoli fod gan John ddoniau arbennig.  Taliasant am dri 

mis o addysg iddo yn Amwythig.  Cafodd wersi mewn cerddoriaeth a dysgodd ganu'r trwmped a'r ffliwt.  Ar ôl dod 

adref i Dal y Waen dechreuodd gyfansoddi cerddoriaeth a barddoniaeth.  Yn 1763 priododd  â Jane, merch William 

Jones, Bryn Rhyg.  Yn 1772 rhoddodd ei grefft i fyny ac aeth yn glerc at Edward Anwyl, Cyfreithiwr, ac yn fuan 

wedi hynny bu'n athro/brifathro yn Nhrawsfynydd, Bermo, Dolgellau a Llanelltyd, yn eu tro. Mae'n debyg mai 

John Williams oedd cerddor enwocaf ei gyfnod, yn sicr felly yn y parthau hyn,  a chyfansoddodd lawer iawn o 

gerddoriaeth offerynnol, anthemau a thonau.  Deallir fod rhai o'r anthemau yn boblogaidd am amser hir ac fe geir 

ei donnau Sabath, Cemaes, a Dyfroedd Siloa yng 

Nghaneuon Ffydd.  Ceir ei ddarnau offerynnol ei gweld 

yng nghasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol lle mae 59 o 

donnau a 21 o anthemau.  Fe welir ei garreg fedd ym 

Mynwent yr Eglwys, Dolgellau (neu mynwent Llanfair 

Bryn Meurig, fel y’i gelwir yn y Bywgraffiadur). 

                          Cofion cywir atoch i gyd, 

                                              Gerallt 

OEDFAON MIS TACHWEDD  2019  

Dydd Sul, 3ydd  - 10.00 y bore - Y Parchedig Eric Greene, Y Bala - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, 10fed -  10.00 y bore  - Y Bnr Aled Job, Y Felinheli 

Dydd  Sul, 17eg   - 10.00 y bore  - Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

Dydd  Sul, 24ain - 10.00 y bore - Y Bnr Andrew Settatree, Caeathro 

Rhagfyr 1af - 5.30 yr hwyr - Oedfa Garolau Undebol yn y Tabernacl 

Y GYMDEITHAS  (yn Festri’r Tabernacl, 7 o’r gloch yr hwyr) 

Tachwedd 7fed - Sosial - Sgwrs a Chan yng nghwmni Glyn Williams, Borthygest 

Tachwedd 14eg - Craig Duggan, Newyddiadurwr - “Fy Ngwaith” 

Tachwedd 21ain -  Mari Lisa - “Morfudd” 

Rhagfyr 5ed - “Brethyn Cartref “ dan ofal Llinos Cadwaladr 



 

DIOLCH, DIOLCH YW EIN CÂN 
Diolch i bawb i gyfrannodd fwydydd a nwyddau ar gyfer y 

Banc Bwyd lleol a leolir yn Eglwys Bentecostaidd Elim yn y 

Bermo. Fel y gwelwch o’r llun, roedd cist car yr ysgrifennydd 

(sydd yn gist go nobl) yn llawn at yr ymylon. Credaf fod y 

casgliad yn fwy helaeth nag arfer, hyd yn oed. Roedd swyddo-

gion y banc bwyd yn hynod werthfawrogol, fel y maent bob 

blwyddyn. Trist yw nodi fod y galw ar wasanaeth y banciau 

bwyd ledled Prydain wedi cynyddu 19% yn ystod 2018-2019. 

Cymaint yw’r galw mewn rhai ardaloedd tlawd fel ei bod hi’n 

anodd sicrhau cyflenwad digonol o fwydydd i  gynnal y 

gwasanaeth. 

Y NEB SYDD Â CHLUSTIAU GANDDO I WRANDO,  GWRANDAWED 
Gwn fod rhai ohonoch yn cael trafferth weithiau i glywed yr hyn sydd yn cael ei ddweud o’r 

pulpud a/neu’r Set Fawr yn Salem. Mae ambell bregethwr â llais gwell na’i gilydd, ambell un 

â llais byddarol ond y mwyafrif â lleisiau cymharol ddistaw. Nid yw hynny’n broblem os 

yw’r pregethwr yn cadw yn weddol agos at y meicroffôn ond mae ambell un yn tueddu i 

grwydro a’i lais/llais yn diflannu o ganlyniad. Mae Mrs Nerys Roberts yn dweud wrthyf fod y 

cylchwifren (induction loop) yn gweithio’n dda fel rheol - gobeithio fod pawb sydd â theclyn 

clyw ac sydd yn gallu manteisio, yn gwneud hynny. Mae yna bethau eraill ymarferol y gellir eu gwneud os ydych 

yn cael trafferth e.e. gellir symud i eistedd i’r naill ochr i’r capel neu’r llall er mwyn bod yn nes at yr uchelseinyddi-

on, neu gellir symud i’r seddau blaen - mae digon o le ac nid yw’r prisiau’n amrywio!  

Rhaid i ninnau swyddogion fod yn ymwybodol o’r broblem, gan wneud pob ymdrech i siarad yn glir ac i gadw yn glos 

at y meicroffôn. 

LLE DIDDOROL `DI LLUNDAIN 
Bu Bethan a minnau yn Llundain yn ddiweddar, mynd ar y trên o’r Amwythig  y tro 

hwn gan fod llifogydd wedi cau'r lein rhwng Machynlleth a’r Drenewydd. Er ein bod 

ni wedi bod yn y ddinas fawr lawer gwaith, mae digon i’w wneud ac i’w weld yno, yn 

enwedig os ydych yn hoffi cerdded, gan ddarganfod llefydd diddorol a llai cyfarwydd. 

Roeddem wedi cael llyfryn o docynnau “dau am bris un” yng Ngorsaf Euston ac roedd 

hynny’n fanteisiol iawn gan ein galluogi i ymweld ag Eglwys Gadeiriol Sant Paul am 

hanner pris. Mae `na declynnau bach digidol ar gael i ymwelwyr yno y dyddiau hyn 

sydd yn rhoi llawer o wybodaeth fel rydych yn crwydro o amgylch yr adeilad. Braf 

oedd gweld yno, lun enwog Holman Hunt Goleuni’r Byd. Mae’n ddarlun mawr, tywyll 

iawn (tywyllach lawer na mae’r llun ar y chwith yn awgrymu) - rhaid craffu i weld 

Crist yn curo ar y drws yn y gwyll. Ar y ffrâm mae’r adnod o lyfr y Datguddiad 3:20. 

Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo; os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, 
dof i mewn ato, a bydd y ddau 
ohonom yn cyd-fwyta gyda'n 

gilydd. Roedd y Parchedig Megan Williams yn hoff o 

gyfeirio at y llun, gan nodi nad oes clicied ar gael i Grist 

agor y drws, rhaid i’r perchennog ei agor i adael Crist i 

mewn i’w dŷ, hynny yw, i’w galon. 

Buom yn amgueddfa Victoria ac Albert hefyd. Yn un o’r 

orielau niferus roedd arddangosfa yn cyfeirio at waith Be-

atrix Potter, awdur llyfrau poblogaidd i blant megis A Tale 
of Peter Rabbit ayyb. Hi hefyd oedd yn creu'r darluniau ar 

gyfer y llyfrau.  Diddorol oedd gweld llyfr sgetsio o’i 

heiddo yn dyddio o 1876, pan `roedd yn naw oed. Mae’n 

amlwg ei bod yn meithrin ei dawn pan yn blentyn ifanc.         


