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Annwyl Ffrindiau, 

A ninnau ar drothwy’r Nadolig ymddiheuraf fod taflen mis Rhagfyr braidd yn hwyr yn 

eich cyrraedd. Fe wyddoch, o bosib’, fod Bethan a minnau wedi bod ar wyliau estynedig 

yn y Wladfa a rhannau eraill o’r Ariannin. Nid gwyliau mohono mewn gwirionedd, ond 

taith, fel y dywedodd un o’n tywysyddion fwy nag unwaith. Roedd yn brofiad bythgofi-

adwy a gwych, o’r dechrau i’r diwedd. Ond mwy am hanes y daith yn y misoedd i ddod. 

Un fantais o fod i ffwrdd oedd ein bod yn methu holl firi (os mai dyna’r gair priodol!) yr 

Etholiad Cyffredinol, ond ar y llaw arall achos tristwch oedd methu sawl gwasanaeth a chyngerdd Nadolig. 

Tra ‘roeddem i ffwrdd daeth newyddion trist i law trwy’r e-bost am farwolaeth Mrs Mair Jones, Bro Cymer, a hynny 

yn bur ddisymwth, fe dybiaf. Fe’n synnwyd yn fawr gan y newyddion oherwydd er bod Mrs Jones yn gaeth i’w 

chartref doedd `na ddim awgrym nad oedd yn dda. Roedd Bethan a minnau bob amser yn edrych ymlaen i ymweld 

â hi  - roedd hi wrth ei bodd yn gweld ymwelwyr yn cyrraedd y drws ffrynt, o’i sedd yng nghornel yr ystafell fyw, 

a’i chroeso bob amser yn ddiffuant a brwdfrydig. Roedd yn rhwydd iawn sgwrsio â hi  a rhoi’r byd yn ei le. Roedd ei 

diddordeb yn Salem a’i aelodau yn amlwg - roedd yn bwnc a godai yn ddi-ffael yn ei sgwrs.   Doedd  ei hiechyd 

ddim yn caniatáu iddi ddod i’r capel ac roedd hynny’n loes calon iddi ond serch hynny roedd ei ffrindiau yn Salem 

yn teimlo ei bod yn rhan bwysig  o’n cymdeithas. Bu colli ei hannwyl Cein yn ergyd fawr iddi ond cafodd bleser a 

chysur yng nghwmni ei theulu a oedd yn fawr ei gofal ohoni. Deallaf iddi gael angladd urddasol a theilwng dan ar-

weiniad y Parchedig Megan Williams -  roedd yn siom nad oedd modd inni fod yn bresennol. Cydymdeimlwn yn 

ddiffuant iawn ag Eleri, Rhys a’r teulu oll yn eu colled. 

Fe aeth Bethan a minnau i lawr i Lundain ddiwrnod yn gynnar ar gyfer hedfan i Buenos Aires  oherwydd roeddem 

yn bryderus braidd  y byddai llifogydd, streic neu ddail ar y lein yn ein hatal rhag cyrraedd mewn pryd. Gan ein bod 

yn aros noson yng nghyffiniau Euston cawsom gyfle i dreulio prynhawn yn y Llyfrgell Brydeinig a’r bore wedyn yn 

yr Amgueddfa Brydeinig. Mae’n syndod y trysorau byd enwog y gellir eu gweld mewn 

byr amser. Wrth gerdded tuag at yr Amgueddfa Brydeinig deuthum ar draws cerflun 

hardd o ŵr bonheddig o’r oes a fu (gweler chwith). Enw’r gŵr oedd Thomas Coram, 

enw anghyfarwydd i mi, rhaid cyfaddef. Felly, rhaid oedd ymchwilio. Dyngarwr ac 

ymgyrchydd oedd Thomas Coram a'i gamp fwyaf oedd sefydlu y  Foundling Hospital. 

Yn wir, bu ynghlwm â llawer o brosiectau dyngarol yn ystod ei oes. Cafodd ei eni yn 

1668 yn Lyme Regis yng ngorllewin Dorset ac roedd ei fywyd cynnar ynghlwm wrth y 

diwydiant adeiladu llongau. Yn 11 oed, anfonodd ei dad ef i'r môr a threuliodd gyfnod 

fel prentis i longwr cyn mynd i Boston yn America ym 1694 i sefydlu iard longau 

newydd. Am y 10 mlynedd nesaf, bu Coram yn byw yn New England lle manteisiodd ar 

y cyfleoedd a roddwyd iddo gan y Byd Newydd. Ond roedd yn Anglican pybyr ac fe 

aeth i drafferth gyda'i gymdogion Piwritanaidd a bu ymgais i’w ladd.    DROSODDD   

OEDFAON MIS RHAGFYR 2019  

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

Rhafgyr 8fed - 10.00 y bore - Oedfa dan arweiniad y Bnr Edward Morus Jones, Llangristiolus, Ynys Môn 

Rhagfyr 15fed -10.00 y bore  - Oedfa Nadolig dan ofal y swyddogion 

Rhagfyr 22ain -10.00 y bore  - Oedfa “Naws y Nadolig - Goleuni’r Seren” dan ofal Mrs Llinos Cadwaladr, gyda chy-

morth rhai o aelodau iau yr eglwys. 

Rhafgyr 25ain - 9.30 y bore - Oedfa Bore Nadolig yn y Tabernacl 

Rhagfyr 29ain - Dim oedfa 

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

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

Rhagfyr 12fed - “Naws y Nadolig” dan ofal Mr Gwyndaf Roberts  



 

NODYN GAN EIN TRYSORYDD 

Bydd y Llyfrau’n cau ar yr 20fed o Ionawr,  felly os nad ydych wedi cael cyfle i gyfrannu hyd 

yma, nid yw’n rhy hwyr. Llawer o ddiolch i chi am eich cyd-weithrediad.  Dyma fy rhif ffôn, 

423 741, rhag ofn yr hoffech gysylltu ynglŷn â’ch cyfraniadau ar gyfer 2019.     John Cadwaladr                                  

Pan ddychwelodd i Loegr gydag Eunice, ei wraig 

Americanaidd, cafodd sioc o weld plant amddifad yn 

marw ar strydoedd Llundain. Penderfynodd 

ddeisebu'r brenin am siarter i greu ysbyty ar gyfer 

plant amddifad ac ymdrechodd i gael pobl gyfoethog i  

danysgrifio i amddiffyn plant o'r fath. Methiant fu ei 

ymdrechion cynnar oherwydd ei fethiant i ennyn 

cefnogaeth bobl ddylanwadol, hynny yn rhannol 

oherwydd agweddau’r oes at anghyfreithlondeb. Doedd 

ganddo fawr o sgiliau cymdeithasol `chwaith ac roedd 

yn ei natur i bechu pobl o’r dosbarth uchaf, dylanwadol. Ond daeth datblygiad 

arloesol gyda “deiseb merched” yn 1729, pan ddechreuodd dargedu merched 

cefnog am gefogaeth. Deng mlynedd yn ddiweddarach, arwyddodd y Brenin Siôr 

II siarter y Foundling Hospital, ac ar Fawrth 25ain, 1741, mewn safle dros dro, 

agorodd yr ysbyty ei drysau. Parhaodd yr Ysbyty i ffynnu, yn rhannol oherwydd 

ffrindiau a chefnogwyr enwog Coram. Fe roddodd yr arlunydd Hogarth bortread 

o Coram i'r ysbyty ac roedd y cyfansoddwr Handel yn cynnal perfformiad 

elusennol o'i Feseia yn flynyddol er budd yr ysbyty. Er bod Coram wedi gobeithio dychwelyd i America, ni 

wireddodd ei freuddwyd. Serch hynny, parhaodd y Foundling Hospital i helpu plant tlawd ac amddifad nes iddi gau 

yn y 1950au. Mae’r gwaith yn parhau heddiw trwy gyfrwng elusen Coram, sy'n helpu mwy na miliwn o blant a 

phobl ifanc bob blwyddyn. Gyda chymaint o bobl yn cysgu ar strydoedd ein dinasoedd a’n trefi y Nadolig hwn, da o 

beth yw cofio am ymdrechion pobl fel Thomas Coram i leddfu’r broblem yn yr oes a fu ac i’n hatgoffa am ein 

dyletswydd Cristnogol i gynorthwyo anffodusion ein hoes ni. 

Wedi cyrraedd y Cwrt Mawr yn yr Amgueddfa rhaid oedd syllu mewn syndod unwaith eto at gywreinrwydd yr 

adeilad rhyfeddol hwn. Difyr hefyd oedd gweld tîm o weithwyr ar y to gwydr yn ei lanhau hefo brwshys. 

Un o drysorau pennaf yr Amgueddfa yw’r Clogyn Aur a ganfuwyd gan weithwyr a oedd yn cloddio mewn chwarel 

ger Yr Wyddgrug yn 1833 (gweler y lluniau uchod). Roedd y fantell o fewn twmpath claddu o'r Oes Efydd mewn 

cae o'r enw Bryn yr Ellyllon. Roedd y fantell aur wedi'i gosod ar ysgwyddau person a gladdwyd mewn cist. Roedd 

gweddillion y sgerbwd yn ddarniog, ac roedd y clogwyn wedi ei gwasgu’n arw. Amcangyfrifir bod 200-300 o leiniau 

ambr, mewn rhesi, ar y fantell yn wreiddiol, ond dim ond un glain sydd wedi goroesi ac mae hwnnw yn yr 

Amgueddfa Brydeinig. Fe'i cynlluniwyd i ffitio person bach iawn, merch neu wraig ifanc mae’n bur debyg. Mae’r 

clogyn yn dyddio o 1900-1600 CC ac fe’i gwnaed o un ddalen o aur. Mae ei chywreinrwydd yn rhyfeddol a braint 

oedd cael ei gweld. 

Wrth i mi ysgrifennu’r llythyr hwn cefais wybod gan Mrs Mary Jones fod Mrs Janet Evans, gwraig Dr Edward 

Evans, Walingford, Swydd Rhydychen, (a chwaer yng nghyfraith y diweddar Miss Ann Evans) wedi marw wedi 

cyfnod o salwch blin. Roedd Janet yn wraig urddasol ac annwyl a phleser bob amser oedd ei chroesawu hi ac 

Edward i Salem yn ystod eu hymweliadau â Fron Arran. Rydym yn cydymdeimlo yn ddiffuant iawn ag Edward a’r 

teulu yn eu eu profedigaeth a’u colled. 

Daeth i fy sylw hefyd fod Ms Lynette Williams, Pantawel gynt ond sydd bellach yn byw yn y Bala, wedi cael 

llawdriniaeth yn ystod yr haf a’i bod yn parhau i dderbyn trinaeth. Braf  oedd clywed ei bod yn gwella’n dda.  

Dymunwn yn dda i Lynette ac unrhyw aelod arall sydd wedi bod dan anhwylder yn ddiweddar. Rydym yn cofio 

amdanoch yn ein gweddiau. 

Wrth gloi, hoffwn ddymuno Nadolig dedwydd a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch. 
                        Yn gywir, 

                   Dwyryd Williams (ar ran y swyddogion) 


