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www.gwe-bethlehem.org     (trydar): @GweBethlehem  Gwaelod-y-garth Haf 2014 

Alun yn  
Llywydd Yr  

Annibynwyr 
 
Fedrech chi ddim dymuno am 
achlysur mwy teilwng i wneud 
eich "cym-bac", ar ôl triniaeth 
lawfeddygol, na Chyfarfodydd 
Blynyddol Undeb yr 
Annibynwyr ar bnawn Sadwrn 
olaf Mehefin! Do, fe gafodd 
ein gweinidog, Y Parchedig Ddr 
R. Alun Evans oedfa i'w chofio, 
wrth iddo gael ei groesawu'n 
ôl ar ôl ei gyfnod o adferiad, a 
chael ei anrhydeddu'n Llywydd 
am y ddwy flynedd nesaf ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr. Wedi i'w ragflaenydd, Y Parchedig Ronald Williams, drosglwyddo'r awenau iddo, bu 
Alun yn annerch y gynulleidfa ar destun hynod amserol - "Iesu'r Cymod". Ym mlwyddyn nodi 
canmlwyddiant cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf, y gri am harmoni ac undod byd-eang oedd ei thema. Mae'r 
anerchiad wedi ei gyhoeddi a chrynodeb wedi ymddangos yn Y Tyst. Mynnwch gopi o'r naill neu'r llall!  
(rhagor o luniauar dudalen 3)  

 
 
 
 
  

Ann Williams, Yr Eglwys Newydd, yn derbyn tusw o flodau gan 
Ysgrifennydd Bethlehem, Rhodri-Gwynn Jones, ar drothwy ei 
phenblwydd. Llongyfarchiadau iddi ar gyrraedd ei 90 ar Orffennaf 
4ydd. Yn wreiddiol o'r Rhondda, bu Ann yn fferyllydd yn ysbyty'r 
Eglwys Newydd a bu ei diweddar ŵr, Glyndwr Williams, yn 
gwasanaethu fel organydd Bethlehem, am flynyddoedd lawer. 

Hefyd yn y rhifyn hwn: 
 Cerdded Pontcysyllte (uchod) 
 Beicio 
 Sêr y Swper Haf 
 Mynediad i'r Anabl 
 Ymweld ag Abaty Tyndyrn (isod) 
 a mwy! 
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Suliau:  

Awst – Rhagfyr 2014 
  

Cofiwch fod y drefn 
ychydig yn wahanol 

yn ystod 
Mis Awst. 

 
AWST 
3  Cymun yn Efail Isaf (10.45) 
10  Bethlehem  (10.30) 
17  Efail Isaf (10.45) 
24  Bethlehem (10.30) 
31  Efail Isaf (10.45) 
 
MEDI 
7  Mr Emlyn Davies, Pentyrch 
14  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
21   Cwrdd Diolchgarwch y Plant 
28  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
 

HYDREF 

5   Y Parchg. Dafydd Andrew Jones 
12  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
19  Y Parchg. Hywel Wyn Richards 
26  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
TACHWEDD 

2   Oedfa Ardal – Gorll. Caerdydd 
9   Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
16  Mr Ion Thomas, Pontcanna 
23  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans 
30  Y Parchg. Owain Llyr Evans 
RHAGFYR 

7  Bore -  Ymweld â Chartre’r Henoed;   
Nos -  Naw Llith a Charol 
14  Bore - Ymarfer i’r Plant;  Nos - Cymun 
21  Gwasanaeth Nadolig y Plant 
28  Y Parchg. Ddr. R. Alun Evans   
 

 

THOMAS a MARI 
Ar fore Sul Gorffennaf 6

ed
, bu rhai o'r aelodau'n perfformio cyflwyniad dramatig o waith Emyr Edwards i nodi 

200 mlynedd marw Thomas Charles o'r Bala a 150 mlynedd marw Mari Jones, y ferch gerddodd 25 milltir i'r 

Bala i brynu Beibl. Y weithred honno fu'n sbardun i sefydlu'r Gymdeithas Feiblaidd Frutanaidd a Thramor. 

 

 
(O'r dde, Rhes flaen: Ian, Elinor, Gwenllian, Dylan, Margaret. Rhes gefn: Wyndham, John, Shan, Aled, Ifan) 

  

Cyfeiriadau : 
Y Gweinidog:   

Y Parchedig Ddr R. Alun Evans,  Ffôn: 02920 520 854 
e-bost: ralun.evans@virgin.net 

Ysgrifennydd:  
Rhodri-Gwynn Jones,  Ffôn: 029 20 89 00 39 

e-bost: rhodrigj@tiscali.co.uk 
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Rhagor o  
OEDFA'R LLYWYDD 

 
Braf ydy gweld Alun yn ôl yn y pulpud ar ôl ei lawdriniaeth ac yn edrych mor dda. Ei dasg fawr gyntaf oedd 
traddodi ei Anerchiad fel Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yng ngyfarfodydd Blynyddol yr Undeb 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 28 Mehefin.  Fel y gwelwch isod, roedd dau o ddiaconiaid ei eglwysi yn 
cymryd rhannau agoriadol yn yr oedfa – Ceri Jones, Bethel Caerffili a Geraint Huws, Bethlehem. A diolch i'r 
gynrychiolaeth gref oedd yno o Fethlehem. Wedi'r oedfa, cafodd pawb orig ddifyr yn mwynhau'r te a'r 
gwmniaeth yn y festri. 
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CERDDED  

CAMLAS  

2014 

 
 

Rydych chi wedi cerdded camlesi o'r blaen, felly 
pam y diddordeb? 
Alwyn - Mae rhan bach o'm gwaith yn ymwneud 
ag atgyweirio camlas Mynwy ac Aberhonddu a 
hynny daniodd y diddordeb i ddechrau.  Yna 
mynd am dro i'r '14 Locks' (ger Casnewydd) ac 
Angharad yn meddwl fasa fo'n syniad da i ni 
gerdded hyd y gamlas fel gwyliau byr rhyw dro.  
A gan fod camlas ar dir gwastad fe gytunon ni ar 
unwaith!  
Ond mae'n siwr o fod yn ddiflas, cerdded ar y 
gwastad ar ochr camlas drwy'r dydd?   
Alwyn -  Diflas?  Sgersli bilîf!  Weithiau mae'r 
dŵr ochr dde, a weithiau mae o ar yr ochr 
chwith.  I fod o ddifri', mae'r llonyddwch a'r 
distawrwydd yn llethol ar adegau, ac mae 
hynny'n  fendigedig.  Dro arall, mae'r hwyaid yn 
dweud helo, gwelir sawl creyr glas yn 'sgota ar y 
lan a chawn ambell i sgwrs hefo perchnogion y 
badau sy'n pasio.  Be' well! 
Ble roeddech yn cychwyn a pha mor hir oedd y 
daith? 
Angharad - Mae Alwyn wrth ei fodd hefo 
teclynau electronig, ac yn ôl ei GPS mae'n debyg 
ein bod wedi cerdded union 61.3 milltir dros 
bum diwrnod.  Cychwyn yn y glaw trwm yn 

Nantwich, Swydd Caer (tren o Gaerdydd ar fore Llun) a gorffen yn heulwen Llangollen ar b'nawn 
Gwener cyn dychwelyd adref ar y tren. 
Tua 12 milltir y dydd felly. 
Angharad - Dyna oedd ein bwriad, ond rhywsut neu gilydd aeth yn bymtheg ar y dydd Mercher.  Heb 
gerdded cyn belled mewn un diwrnod hefo pac ar fy nghefn ers i mi fod yn fy arddegau! 
A sut oedd y traed?   
Alwyn - Dim problem.  'Sgidiau cyfforddus a'u mwydo mewn dŵr rhewllyd am hanner awr bob gyda'r 
nos.  A deud y gwir, mi fasa'r ddau ohonom wedi gallu cario 'mlaen am ddyddiau eto heb broblem.   
Unrhyw uchelbwyntiau? 
Alwyn - Ar y gamlas? - na, gwastad ar ei hyd!  Roedd cael cwmni Delyth a Pwt ar y nos Iau a chyd-
gerdded dros pontddwr Froncysyllte ar y dydd Gwener yn un.  A chael croeso arbennig iawn ar ôl 
diwrnod hir o gerdded yn y gwres (gan gynnwys cynnig noson yn ddi-dâl) gan berchenog un gwesty, 
gan ein bod yn casglu at elusen.  O, a'r bwyd Thai yn Ellesmere! 
A beth yw'r cyfanswm ariannol hyd yma? 
Angharad - Falch o ddeud ei fod dros £1,500 yn cynnwys rhodd cymorth.  
A'r flwyddyn nesa'? 
Alwyn - Gobeithio fydd taith gamlas eto, ochrau Birmingham efallai.  Ond peidiwch a phoeni, dim 
ond ar flwyddyn eilrif yda' ni'n bwriadu casglu arian at elusen!  A diolch o galon i bawb sydd wedi 
cyfrannu at y Banc Bwyd eleni.  

Mae nifer o weithgareddau ar y gweill i gefnogi ein helusen leol eleni - 
Banc Bwyd Caerdydd. Yn y rhifyn hwn, mae gennym ddwy enghraifft - 
taith gerdded (isod) a thaith beicio (ar y wyneb ddalen)  
Fe gerddodd Alwyn ac Angharad Harding Jones ar hyd Camlas Llangollen. 
Mae’r gamp honno wedi codi dros £1500 i'r gronfa.  Bu ein gohebydd yn 
eu holi: 



5 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ewyn a Mwg cyn y Swper!  

Mae lluniau rhai o gyfranwyr adloniant y Swper Haf i'w gweld mewn man arall 
yn y rhifyn hwn. Ond fe welwyd pethau digon od pan aeth Enid Evans ac Aled 
Cartwright i "arbrofi" ychydig. Cododd y "lemonêd" yn fynydd o ewyn a 
gwelwyd mwg porffor pan aeth hi'n adeg gwneud y cacennau siocled!  

Tra roedd y rhifyn hwn yn cael ei ddarparu yn niwedd Gorffennaf, roedd 
Mark Eldridge a thri o'i ffrindiau yn beicio yn y gwres llethol bob cam o 
Gaerdydd i Gaergybi ac yn casglu arian at gronfa'r Banc Bwyd. Roedden 
nhw'n gwneud y daith mewn 4 cymal o 70 milltir y dydd – ac fe deithiodd 
Caryl, priod Mark, i'w gyfarch ar ei daith a thynnu'r lluniau uchod. Os nad 
ydych wedi noddi'r daith, cysylltwch â Caryl – neu Delyth Pollard am 
fanylion. Diolch i Mark – a'i gyfeillion, Iwan Hopkins, Robert Hopkins a 
Tom Morris – am eu cyfraniad. 
 

Beicio i'r 
Banc 
Bwyd 
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Bedydd Tomos 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y Cwrdd Merched 

ABATY TYNDYRN 
Eleni, taith i ymweld ag abaty 
mawreddog Tyndyrn oedd hi ar fws 
wedi ei yrru mor ofalus a di drafferth 
gan Dafydd Jones, ei gymwynas garedig 
arferol â ni. Wrth gwrs, fe gawson ni 
baned yn y caffi cyn mynd o gwmpas y 
safle hynafol nodedig. Mae adfeilion yr 
abaty yn gorwedd mewn hafn goediog 
rhwng Afon Gwy a’r A466. Mynachod 
Sistersaidd sefydlodd yr abaty yn 1131. 
Cafodd ei ail-adeiladu ac ychwanegwyd 
ato rhwng 1270 a 1301 i letya tua 
phedwar cant o fynachod. Buodd yn 
llewyrchus tan i Harri’r Wythfed 
ddiddymu’r mynachlogydd ym 1536. 
Mae nifer o artistiaid enwog, Turner yn 
eu plith, wedi paentio’r abaty a beirdd 
fel Wordsworth wedi ysgrifennu cerddi i ganmol harddwch y lle. Mae’r abaty yn gyrchfan i filoedd o 
ymwelwyr bob blwyddyn erbyn hyn a’r diwrnod hwnnw, roedd  parti o America ar ymweliad yno 
hefyd ac erioed wedi clywed y Gymraeg o’r blaen a bu Kay wrthi’n goleuo un neu ddwy! 
Yn ôl ein harfer roedd rhaid mynd i gael cinio a siopa yn y dref agosaf ac eleni tro Trefynwy oedd hi. 
Cath oedd yr arbenigwraig a diolch iddi hi am drefnu ein bod yn cael cinio blasus yn un o westai’r 
dref.  Diolch hefyd i Eirlys am ei hymchwil ac am draddodi’r hanes yn ei dull dihafal ei hun ar y bws.   

MR   

Merched y capel ar eu 
gwibdaith flynyddol. 

Yn yr oedfa ar Fai 
25ain, bedyddiwyd 
Tomos Gruffydd John 
Green, mab Esyllt a 
Richard Green, (ŵyr 
bach cyntaf i Eirlys 
Davies, Radur). Yn y 
llun, fe welwch y 
Parchedig Dafydd 
Owen yn cyflwyno'r 
dystygrif i Richard ac 
yntau Tomos yn 
dangos cryn 
ddiddordeb! 
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Cydnabod gwaith Wynford  

a'r Stafell Fyw 

 
Rydyn ni fel cwrdd yn cyd-
lawenhau ac yn llongyfarch 
Wynford Ellis Owen, Creigiau, ar y 
newydd da ddaeth i'w ran ym 
Mehefin. Mae'r Sefydliad Materion 
Cymreig a'r Western Mail yn trefnu 
seremoni flynyddol i wobrwyo 
gwaith y rhai sy'n cael effaith dwfn 
ar fywyd a chymdeithas yng 
Nghymru – am y cyfraniad sydd 
wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Eleni, aeth gwobr 
"Llais y Dinasyddion" i Wynford a'r Stafell Fyw.  
Fel gwyr y rhai sydd wedi dilyn datblygiad y gwaith, mae hyn yn 
golygu'r ganolfan ofal adfer a dydd arloesol yn y gymuned sy’n 
cynnig cefnogaeth barhaus ac ôl ofal i unrhyw un sydd angen 

cefnogaeth wrth gymryd y 
cam cyntaf tuag at adfer 
neu sydd am gynnal eu 
hadferiad parhaus.  
Ond er holl waith Wynford 
wrth sefydlu'r Stafell Fyw,, 
roedd e'n awyddus i roi'r 
clod i'w gyd-weithwyr: 
"Mae’r wobr hon yn 
gydnabyddiaeth ar y cyd i’r 
Stafell Fyw a’i staff 
ymroddedig.  Y gyfatebiaeth 
sy’n dod i’r meddwl yw 
cerddorfa.  Mae gennych, 
wrth gwrs, yr arweinydd 
ond heb y chwaraewyr 
unigol yn chwarae’r 
offerynnau mewn tiwn, nid 
oes cerddoriaeth."  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ar Fai 16, bu priodas Angharad, (merch June a 
Huw Lloyd, Radur) â Benjamin Lawrie. Owain 
Llyr Evans oedd yn arwain y gwasanaeth (yn 
absenoldeb ein gweinidog, ar ôl ei 
lawdriniaeth).  Roedd plant bach y pâr, Nia a 
Thomas, yn gweithredu fel morwyn a gwas 
priodas iddyn nhw.– gyda Delyth (Croes 
Cwrlwys) wrth yr offeryn a Nia Jones (Ystum 
Taf) yn gofrestydd. Cynhaliwyd y neithior yn 
Llechwen Hall. 

Newyddion   

Dwy Briodas Aur 
Llongyfarchiadau i Dilwyn a Marian Jones, 
Creigiau, sydd wedi dathlu eu Priodas Aur 
ddiwedd mis Gorffennaf. 
Hefyd, Gwilym ac Eira Williams, Pentyrch, 
hwythau'n dathlu eu Priodas Aur  yn nechrau 
Awst. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion at Margaret Ellis Owen, 
Creigiau, sydd heb fod yn ei llawn iechyd yn 
ddiweddar. Rydyn ni'n meddwl amdanat ti 
Margaret.  

I'r Orsedd 
Bydd Ieuan Wyn, enillydd Tlws y Cerddor yn 
Ninbych y llynedd yn cael ei urddo i'r wisg wen 
ym Mhrifwyl Shir Gâr yn Llanelli.. Dymuniadau 
da hefyd i Marian Evans, Radur, fydd hefyd yn 
cael ei derbyn yn aelod o'r Orsedd yn yr un 
Eisteddfod.  

Graddau i'r Eglwys Newydd  
Llongyfarchiadau i Enid Evans a Marged Sion, y 
ddwy o'r Eglwys Newydd, ar ennill graddau 
Dosbarth 1af eleni.  

Mewn galar 
Cydymdeimlwn ag Eryl ac Eirian Samuel a'r 
teulu, yn Nhongwynlais. Mae Eryl wedi colli ei 
fam. 
Yn yr un modd, rydyn ni'n cydymdeimlo â Sian 
Thomas a'r teulu, yn Llandaf – Sian wedi colli ei 
thad yng ngyfraith.  
 

Priodas Angharad  

a Benjamin 

http://www.clickonwales.org/2014/06/citizens-voice/wynfordellisowen/
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Cerdd yr un oedd wythnos "R" y blaen i bawb arall! 
 

Roedd bardd o ardal Llanbryn-mair, 

bardd da, un gwych gynddeiriog. 

Fe sgwennodd am y ‘Sosban Fach’ 

a’i enw yw Mynyddog. 

Fe sgwennodd lawer yn ei ddydd,  

yr oedd y boi yn llenor, 

a dyma enghraifft teg o’i waith – 

mae’n cynnig “Gair o Gyngor.” 

Mae gennyf gyngor bach i’w ddweud, 

Mae’n gyngor da rwy’n credu, 
Mae’n gyngor hen a hawdd ei wneud 

Ond nid yw’n waeth am hynny; 

Y sawl a wnelo’r cyngor hwn 

Ni fydd ef ar ei golled ...  

Ac felly’r â’r gerdd yn ei blaen ... 

ymlaen, ymlaen hyd syrffed. 

 

Gen inne gyngor i chi i gyd – 

y ddawn o fod yn brydlon – 

nid sleifio i mewn yn ddistaw bach 

I’r cefn yn yr oedfaon. 
Cas beth gen i yw bod yn hwyr, 

gwell lawer bod yn gynnar. 

A byddai Peter siwr o ddweud  

gwell fyth fydd stopo’r clebar. 

 

Mae’r hen ymadrodd ‘cyn cwn Caer’ 

‘run peth â chodi’n fore , 

ac eistedd yno yn eich sêt 

yn gwisgo’ch dillad gore. 

Ond mae 'na sens i fod mewn pryd, 

mae hynny weithiau’n ormod ... 

a dyna sut bu arna i 

am esgus mod i’n gwybod. 

Gofynnodd Eirlys ym Mhenarth 

“Chi’n dod i joio’r swper’? 

‘Ha’ meddwn i ‘wrth gwrs fy mod’ 

ac yna i checkio’r amser 

fe ychwanegais ‘Pump o’r gloch’? 

‘Ie; pump’ meddai hithau Eirlys 
(Mae Cath yn dyst fod hyn yn wir, 

Y gwir bob tro a erys). 

 

Heb holi mwy fe ddeuthum i 

i Fethl'em ar fy nghyfar, 

ond och y siom – a theimlo’n ffŵl – 

des wythnos yn rhy gynnar ! 

 

Dwi ddim yn un i ddala dig, 

na chwaith i godi crachen, 

ond wedi cyrraedd 'nol i’r ty 
fe ffoniais Wyn a Heulwen. 

“Yr wythnos nesa” medde nhw 

“mae’r swper ha’ ym Methlem, 

a chofiwch ddod a chacen fach 

neu hwyrach rhowch chi eitem”! 

 

Ma sens mewn byta potch â rhaw, 

ma sens mewn bod yn brydlon - 

a’r wythnos hon, i wneud yn siwr 

Rw i wedi dod â Rhiannon ! 

 
 

Rhai o Sêr y 
Swper Haf! 

Yn ogystal â'r 
gwyrthiau cemegol 
(tudalen 5), cyn y swper 
haf cafwyd ambell i 
gân, sgets, adroddiad 
ac (isod) cerdd gyffes y 
gweinidog, am iddo 
fynychu'r swper 
wythnos yn rhy gynnar!  
Cawsom ail-fyw profiad 
Sami yn ei ras gan 
Eirlys a phrofiad Abiah 
Roderic o fyw gyda 
Matilda gan Cath. 
Heulwen oedd wedi 
casglu'r sioe ynghyd – a 
hynny ar ôl rhedeg ras 
5K Caerdydd yn y bore! 
(Rhagor o luniau ar y 
dudalen gyferbyn!) 
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(Uchod) Megan ac Awen gyda'r "Iâr fach bert" – a mam yn cymell y gynulledifa i ddod i mewn yn y 
mannau cywir! (Isod) Y "Joiwr Byw" ei hunan – Delwyn – a phedwarawd y "Border Bach" ynghyd â'u 
symudiadau a phrops – Wyn, Delyth, Heulwen a Pwt.  
 

... ac, wrth gwrs, ofer darparu Swper Haf heb gynulleidfa yn awchu am wledd!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Rhagor o Sêr y Swper Haf! 
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O'r Cwrdd Eglwys 

Gwella Mynediad i Fethlehem ar gyfer rhai 
ag anableddau  

 
Hwyluso mynediad i'r anabl oedd un o bynciau trafod y Cwrdd Eglwys ym Mehefin – a chafwyd 
cyflwyniad o'r posibiliadau ymarferol gan Alwyn Harding Jones, yn gwisgo'i het broffesiynol fel 
pensaer. Bu'r Trysorydd, Peredur Evans, yn olrhain y modd y gellid ariannu'r cynllun. Dyma i chi gip 
o'r ddarpariaeth arfaethedig. Uchod, mae uwcholwg o'r llwybr fydd yn ei gwneud hi'n bosibl i gadair 
olwyn allu mynd i'r capel yn ddi-rwystr. Mae'r llwybr yn cychwyn ble mae'r llidiart wrth ochr y Blwch 
Post, yna'n troi i'r chwith cyn dyblu 'nôl i'r dde i gyfeiriad drws y capel. Bydd pen y daith honno ar 
lefel y cyntedd.   
Yn y dyluniad isod, dychymygwch bod gennych lygaid  pelydr –X, i weld tu ôl i'r wal allanol ar ymyl y 
ffordd fawr! Mae'r llun yn dangos lefelau'r llwybr newydd – o fewn i'r wal allanol. I fynd i'r festri, 
bwredir gosod 'cadair-godi' i gludo unrhyw un sy'n cael trafferth i esgyn y grisiau mewnol o'r capel 
hyd at lefel llawr y festri. 

 


