
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 1 
10.00 a.m. - Y Gweinidog 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 8 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Lewis 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 22 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Mr John Roberts 
 

Medi 29 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson 
 
 
 
 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 1 
10.00 a.m. a 5.00 p.m.  
    Y Parchg Eifion W Williams 
     Llanfairfechan 
 

Medi 8 
10.00 a.m.—Y Gweinidog 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
 

Medi 15 
10.00 a.m. - Y Parchg Harri Parri 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Y Parchg Harri Parri 
 

Medi 22 
10.30 a.m. - Oedfa Deulu 
  5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Medi 29 
10.00 a.m. - Dr Huw Tegid Roberts 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 
  5.00 p.m. - Dr Huw Tegid Roberts 

 
 

Cydymdeimlo 
 

Cydymdeimlwn â theuluoedd a fu 
mewn galar yr wythnosau diwethaf hyn.   
 
Cofiwn am Mrs Grace Roberts, Ffordd 
Capel Coch yn y brofedigaeth o golli ei 
chwaer yng nghyfraith Mrs Jennie 
Melvyn Jones yng Nghaernarfon.  
 
Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Diana 
Pritchard, Ffordd Ceunant, Llanberis o 
golli ei mab yng nghyfraith, Eifion yng 
Nghwm y Glo.   
 
A chydymdeimlwn â theulu Mr Ernest  
Owen, Rhes Efrog gan anfon ein cofion 
at ei briod Nan; Dafydd a Helen;      An-
wen a Dafydd; ei chwaer Mrs Betty 
Humphreys a’r holl deulu. 

 

Cyhoeddiadau 
 

CEFNYWAUN AC EBENESER 
Dydd Sul, Medi 8: Bydd yr  Ysgol Sul 
yn ail ddechrau am 10.15 o’r gloch a 
gwasanaethir  am 5.00 o’r gloch gan y 
Parchg Trefor Lewis, Hen Golwyn. 
 
CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 8: Gwasanaethir  am 
10.00 o’r gloch gan y Gweinidog a 
gweinyddir y Cymundeb yn ystod yr 
oedfa.  Bydd yr Ysgol Sul yn ailddech-
rau am 11.15 o’r gloch.  Cynhelir Oedfa 
MOLI am 5.00 o’r gloch. 
 

REHOBOTH 
Dydd Sul, Medi 8: Gwasanaeth ir  
am 2.00 o’r gloch gan y Gweinidog  
 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 556 – Dydd Sul, 01 Medi 2013 

Yn ystod  wythnos gyntaf gwyliau 
haf yr ysgolion cynhaliwyd Clwb 
Gwyliau Cynllun Efe unwaith eto, a 
bu rhai o blant ein hysgolion Sul 
yno yn rhan o’r hwyl a’r dysgu.  
Trefnwyd y cyfan gan Andrew Set-
tatree, a diolchwn iddo am ei waith 
ar hyd y flwyddyn.  Mae’n dda cael 
cyhoeddi rhan o adroddiad Andrew 
am waith yr wythnos.  Fe welir yr 
adroddiad llawn ar wefan Cynllun 
Efe ac yn Y Pedair  Tudalen yn y 
papurau enwadol yr wythnos nesaf.  

Cynhaliwyd Clwb Gwyliau Haf Efe yn 
Ysgol Gynradd Llanrug o ddydd Llun i 
ddydd Gwener, Gorffennaf 22–26.  
Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal y 
Clwb Haf a’r tro cyntaf yn yr ysgol, a 
oedd yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr 
holl weithgareddau.  Wedi llawer iawn 
o baratoi, gweddio a hysbysebu, daeth 
dydd cyntaf y Clwb a chawsom 11 o 
blant, efo cyfartaledd o 18 bob dydd.  
Rydym yn ddiolchgar iawn i Dduw am 
ei ffyddlondeb yn hyn o beth.   

Roeddem yn freintiedig nid yn unig o 
gael tim lleol ardderchog ond hefyd 7 
Americanwr oedd yn treulio’r haf yng 
Nghaernarfon yn rhannu’r newyddion 
da am Iesu efo plant a phobl ifanc y fro, 
ac roedden nhw’n boblogaidd iawn.  
Thema’r clwb oedd ‘Craig y Pyramid’ 
sef rhaglen 5 diwrnod gan Undeb y Gair 
sy’n rhoi trosolwg i’r plant o fywyd 
Joseff a’i frodyr yng Ngwlad yr Aifft.  I 
wneud hyn cafwyd thema Eifftiaidd ar 
gyfer yr wythnos gyfan, efo Neuadd yr 
ysgol yn troi’n Wlad yr Aifft fach, efo’r 

Afon Neil yn llifo drwyddi!  Hefyd 
rhannwyd y blant yn 4 tim oedd wedi 
eu henwi ar ôl anifeiliaid o wlad yr 
Aifft, sef tim Cobra, tim Scorpion, tim 
Camel ac wrth gwrs tim Crocodeil.  

Agorai’r diwrnod am 10 o’r gloch efo’r 
plant yn cyrraedd, cofrestru a chael 
cyfle i naill ai chwarae gemau allan ar 
y buarth neu wneud gwaith crefft yn un 
o ystafelloedd dosbarth yr ysgol am 
ryw hanner awr. Wedyn ar ôl egwyl 
fach byddai pawb yn dod at ei gilydd 
ar gyfer addoliad o dan ofal Mrs Susan 
Williams a band. Yn dilyn hyn byddem 
ni’n cael cwmni Mr. Indiana Jones 
(Alun Elis) bob dydd, ac roedd o angen 
help y blant i gyfieithu gair o hierog-
lyffiau’r Eifftwyr i’r Gymraeg a oedd 
yn crynhoi dysgeidiaeth y dydd.  Wedi 
hyn byddai Indiana yn ein cyflwyno ni 
i un o gymeriadau hanes Joseff a fydd-
ai wedyn yn mynd ymlaen i adrodd yr 
hanes o’u safbwynt nhw.  Yna byddai 
yna cwis, cyn gorffen efo dysgu adnod, 
a chyfle i ninnau grynhoi neges y dydd.   

Diolch yn fawr iawn i bawb a chymer-
odd rhan, yn enwedig i Mr Robin Will-
iams eto am ei haelioni iwrth adael i ni 
gael defnydd o’i ysgol am yr wythnos.  
Diolch i’r Arglwydd am ei holl ffydd-
londeb ac am yr holl bethau a wnaeth 
ym mywydau’r blant yn ystod yr wyth-
nos.  Ein gweddi yw y byddai Duw yn 
defnyddio’r wythnos yma er mwyn dod 
a phlant sy ddim yn adnabod Iesu ato 
am y tro cyntaf yn ogystal a sicrhau 
bod y blant sydd eisioes yn ei adnabod 
i’w adnabod yn well.   

Clwb Gwyliau Efe 



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 
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Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
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neu gronyn.org 

Heddiw 
Croeso i oedfaon Sul arall.  Boed ben-
dith Duw ar ein haddoliad.   
 
Gwasanaethir yn Llanberis am 10.00 a 
5.00 o’r gloch gan y Parchg Eifion Wyn 
Williams, Llanfairfechan.  Wrth ei 
groesawu a diolch iddo am ei wasanaeth 
mor braf yw gweld ei fod wedi gwella 
yn dilyn y llawdriniaeth a gafodd yn 
gynharach eleni. 
 
Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn Nein-
iolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch. 
 
Gwasanaethir yn Rehoboth am 2.00 o’r 
gloch gan Mr John H Hughes, a diolch 
iddo yntau am ei wasanaeth. 
 

Cofion 
 
 
 
 
 

Angladd 
Cydymdeimlwn â theulu Mrs Katie 
Wyn Jones, 3 Tai Gweledfa, Deiniolen 
a fu farw yn Ysbyty Gwynedd ddydd 
Llun diwethaf, Awst 26 yn 82 mlwydd 
oed, a hynny bron flwyddyn union i’r 
diwrnod wedi marwolaeth ei phriod Mr 
Owen Jones y bu’n fawr ei gofal       
amdano yn ystod ei waeledd.  Ychydig 
a feddyliem y byddai hithau’n mynd yn 
wael mor fuan wedyn.  Bu’r misoedd 
diwethaf yn galed iddi ond cadwodd ei 
hysbryd yn obeithiol a llawen trwy’r 
cyfan hyd y diwedd.  Roedd yn wraig 
annwyl a hwyliog, a chanddi lawer o 
ffrindiau, a thros y blynyddoedd roedd 
wrth ei bodd yn crwydro gyda’i theulu 
a’i ffrindiau.  Roedd yn gymdoges dda, 
a bydd yn chwith iawn i’w chymdogion 
hebddi.  Cydymdeimlwn yn ddwys 
iawn â Carys, Gerwyn a Gwyneth a’u 
teuluoedd, ac â’i chwaer Mrs Betty 
Hughes, Adwy’r Mynydd yn eu colled.  
Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys 
Llandinorwig ac ym Mynwent 
Machpela ddydd Gwener diwethaf, 
Awst 30 dan arweiniad y Gweindiog.   
   

Cwrs Ieuenctid 
Aeth tri o fechgyn ifanc Capel Coch i’r 
Cwrs Ieuenctid a gynhaliwyd yng 
Ngholeg y Bala yn ystod ail wythnos 
gwyliau’r haf, a deallwn bod Iolo, Sion 
Ifan ac Aled wedi mwynhau’r cwrs yn 
fawr a chael hwyl yng nghwmni’r criw 
mawr o bobl ifanc oedd yno gyda hwy.  
Diolch yn fawr iawn i Andrew Settatree 
am ei wasanaeth a’i help yn ystod yr 
wythnos.  Mae’n braf iawn i’r ieuenctid 
gael cyfle i fynychu’r cyrsiau hyn a 
drefnir ar eu cyfer. 
 
Gwaetha’r modd, fe gafodd Iolo anaf 
cas i bont ei ysgwydd cyn diwedd yr 
wythnos, a bu raid iddo fynd i Ysbyty 
Maelor yn Wrecsam ac yna i Ysbyty 
Gwynedd am driniaeth.  Gobeithio’n 
fawr ei fod yn gwella erbyn hyn. 

Aelod Newydd 
Yn ystod yr oedfa yn Capel Coch fore 
Sul diwethaf derbyniwyd Mr Cledwyn 
Jones, 40 Afon Terrace, Llanberis  yn 
aelod o eglwys Capel Coch. Daw atom 
o eglwys Annibynnol Jerwsalem, lle 
bu’n ddiacon am rai blynyddoedd.  
Wrth ei groesawu, edrychwn ymlaen at 
gael ei gwmni yn ein hoedfaon, a    
dymunwn bod bendith iddo fel aelod o’r 
eglwys. 

Penblwydd Hapus 
Dymunwn Benblwydd Hapus hwyr i 
Mrs Hannah Jones, Tawel Lan, Ffordd     
Padarn, Llanberis a fu’n dathlu pen-
blwydd arbennig yn 90 oed yn ystod mis 
Awst. 

Ysgol 
Mae’r ysgolion yn ail agor yr wythnos 
hon a dymunwn yn dda i’r plant a’r bobl 
ifanc ar ddechrau blwyddyn arall.  Bydd 
rhai’n cychwyn am y tro cyntaf a rhai’n 
myn o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwch-
radd.  Pob hwyl i bob un ohonoch.   

 
Ysgolion Sul 

Bydd tymor newydd yr ysgolion Sul yn 
agor yr wythnos nesaf. 
 
Cynhelir yr Ysgol Sul yn Neiniolen am 
10.15 o’r gloch ac yn Capel Coch am 
11.15 o’r gloch. 
 
Cofiwch wahodd teuluoedd i ddod â’u 
plant i’r Ysgol Sul.  Mae’n siŵr fod yna 
rai a fyddai’n hoffi dod ond bod angen i 
rywun eu gwahodd a rhoi ar ddeall idd-
yn nhw bod croeso iddyn nhw ddod.  
Rydym yn ceisio gwahodd plant trwy 
anfon llythyr i bob cartref trwy gyd-
weithrediad yr ysgolion cynradd.  Ond 
mae’n sicr bod y cysylltiadau personol 
sydd gennym â chymdogion a ffrindiau a 
theulu yn fwy tebygol o ddod â phlant 
atom.  Felly, plîs, soniwch wrth bobl 
o’ch cwmpas am yr Ysgol Sul a 
gwnewch yn siŵr eu bod yn deall y 
byddwn wrth ein bodd yn gweld eu plant 
yn dod i’r Ysgol Sul.   
 
Mae dechrau tymor newydd yn amser  
delfrydol i wahodd pobl.  Peidiwn â 
chymryd yn ganiataol bod pobl yn 
gwybod am yr Ysgol Sul.  A pheidiwn 
chwaith â chymryd yn ganiataol nad oes 
gan bobl ddiddordeb yn yr Ysgol Sul.  
Mae’n bosibl mai aros am wahoddiad y 
mae llawer! 

Croeso nôl 

Roedd yn hyfryd cael croesawu’r Parchg 
John Pritchard., Falmai ac Aled yn ôl o’i 
wyliau’r Sul diwethaf.   

Roedd yn galondid hefyd cael derbyn 
aelod newydd i Gapel Coch yn ystod yr 
oedfa, sef Mr Cledwyn Jones.  Cafodd ei 
ferch, Bethan ei derbyn eisoes ddech-
rau’r flwyddyn.  Aeth  mis Awst heibio 
yn sydyn iawn.  Ar y 4ydd o’r mis caws-
om y Canon Idris Thomas i wasanaethu 
yn y bore a Mr John H Hughes yn yr 
hwyr.  Yna ar yr 11eg, bu Mr John H 
Hughes yn gwasanaethu eto yn y bore.  
Diolch yn fawr iddynt am eu gwasan-
aeth.  Croesawyd Mrs Nesta Davies, 
Abergele i oedfa’r bore ar y 18fed, a 
diolch iddi hithau am ddod mor bell i’n 
gwasanaethu.  Gwnaed paned iddi cyn 
dechrau’r oedfa, a chafwyd paned a 
sgwrs gyda rhai o’r aelodau ar ddiwedd 
yr oedfa hefyd.  Llongyfarchwyd hi gan 
Lywydd y Mis ar gael ei phenodi yn 
Gynorthwydd Gweinidogaethol i weithio 
gyda’r Parchg Wayne Roberts yng Ngof-
alaeth Dinbych a’r Cylch, a hefyd ar gael 
ei hordeinio yn yr hydref.  Oherwydd 
amgylchiadau anorfod ni allai wasan-
aethu yn oedfa’r hwyr, ac felly cynhaliw-
yd Cyfarfod Gweddi dan ofal rhai o’r 
aelodau. 

 Dilys Mai Roberts 


