
Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 2 

10.00 a.m. - Miss Sioned Williams 

  5.30 p.m. - Miss Glenys Jones 

   

Medi 9 
10.00 a.m.– Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Medi 16 

10.00 a.m. a 5.30 p.m.  

   Y Parchg Eifion W  Williams 

 11.15 a.m. - Ysgol Sul 

 

Medi 23 

10.30 a.m.- Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

Efe 
 Ddydd Sul, Medi 30, bydd Cynllun Efe 

yn cynnal bore arbennig o weithgarwch 

ar gyfer yr ysgolion Sul a’r CIC a 

CICiau.  Bydd cyfle i bawb gyfarfod 

wrth hen bont Pen Llyn ym Mrynrefail 

am 10.30 o’r gloch er mwyn cerdded ar 

hyd Lon Las Peris i’r Ganolfan yn   

Llanberis.  Bydd criw Coleg y Bala yn y 
Ganolfan i gynnal gweithgareddau ar 

gyfer y plant a’r ieuenctid o 11.30 o’r 

gloch tan 1.00 o’r gloch.  Gobeithiwn 

gael cwmni holl ysgolion Sul yr ardal.  

Byddai’n syniad i bawb ddod â thamaid 

i’w fwyta, er nad oes raid dod â phicnic 

llawn gan y bwriadwn orffen erbyn 1.00 

o’r gloch.   

 

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Medi 9: Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan Mrs Mererid Mair 

Williams, Caernarfon. 

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 2 

10.00 a.m. a 5.00 p.m.  

        - Y Gweinidog 

 

Medi 9 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Mrs Mererid M Williams 

   

Medi 16 

10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 23 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Oedfa 

 

Medi 30 
10.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.00 p.m. - Y Parchg Trefor Jones 

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 9: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog, a 

chynhelir Oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.    
 

REHOBOTH 

Dydd Sul, Medi 9: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Gweinidog. 

Ffair Hydref  

Capel Coch 
 

yn y festri  

ddydd Llun, Medi 17 

am 2.00 o’r gloch 

 
Bric a brac, cacennau, llyfrau 

hamperi etc 

(Byddwn yn ddiolchgar am bob 

cyfraniad at y stondinau) 

 

Elw at gynnal a chadw’r capel 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 511 - Dydd Sul, 02 Medi, 2012 

Mae’n bosibl, wrth gwrs, mai fi oedd ar 
fai, ac y dylwn i fod wedi gwneud mwy 

o ymdrech.  Ond yn ddistaw bach, 

mae’n bosib i mi ddal nôl yn fwriadol er 

mwyn gweld pa groeso gawn i.  Ac i 

bob pwrpas, yr ateb syml oedd … fawr 

o groeso o gwbl. 

 

Doeddwn i ddim wedi ypsetio na dim, 

cofiwch.  Wedi’r cwbl, dwyf fi ddim yn 

debygol o fynd yno eto nac o weld neb 

oedd yno eto chwaith.  Ac a bod yn deg 

â hwythau, pam dylai’r un ohonyn nhw 
boeni’n ormodol am rywun na fyddai’n 

debygol o alw heibio eto?   

 

Wedi mynd i oedfa’r bore mewn eglwys 

fach yn yr Alban oeddwn i’r haf yma.  

Doedd y gynulleidfa ddim yn fawr 

iawn, a ninnau mewn pentref cymharol 

fychan. Rwy’n tybio mai pobl leol oedd 

y mwyafrif o’r addolwyr y bore hwnnw.  

Roedd yn oedfa dda, yr addoliad yn 

ddiffuant, a’r bregeth yn werthfawr, a’r 
cyfan yn ddigon tebyg i oedfa yn un o’n 

capeli yma yng Nghymru.  Ac yna, ar 

ddiwedd yr oedfa, allan â mi.  Wnes i 

ddim loetran yn ormodol, ond wnes i 

ddim rhuthro allan trwy’r drws chwaith.  

Ond mi lwyddais i ddod oddi yno heb 

fod wedi torri gair â neb o gwbl. 

 

Fel y dywedais, doeddwn i ddim yn 

poeni’n ormodol, a wnaeth y profiad 

ddim amharu ar y gwyliau o gwbl.  Ond 

fe wnaeth i mi feddwl am y croeso a 
gaiff pobl yma yn ein hoedfaon ni.  Ac 

mor braf yw gallu dweud bod pethau’n 
wahanol yma.  Prin fod yna bobl yn 

dod i’n hoedfaon heb gael rhyw fath o 

sgwrs â’u cydaddolwyr, ac mae’n siwr 

gen i na fydd ymwelwyr neu bobl a 

ddaw ond yn achlysurol i’r oedfa’n 

mynd oddi yno heb fod rhywun yn y 

gynulleidfa wedi eu croesawu a chael 

sgwrs fach efo nhw.  Ac mae hynny’n 

amlwg yn beth i’w ganmol ac i ddiolch 

amdano.  A hir y parhao.  Oherwydd  

mae ysbryd croesawgar yn siwr o fod 

yn un o’r pethau pwysicaf i unrhyw 
gapel neu eglwys.   

 

Mae’n hawdd iawn cymryd rhai 

pethau’n ganiataol a lleihau eu gwerth.  

Ac yn sicr mae cyfarch pobl ac estyn 

croeso iddynt yn un o’r pethau hynny y 

mae mor rhwydd anghofio mor 

werthfawr ydyw.  Heb os, mae’r 

ddawn o groesawu yn un o’r doniau 

pwysicaf yng ngweinidogaeth ein 

heglwysi.  Mae pobl yn fwy tebygol o 
ddod nôl i oedfa os byddant yn 

synhwyro fod croeso iddynt a’n bod 

ni’n falch o’u gweld.  Fwy na thebyg 

mai’r cynhesrwydd y croeso fydd y 

peth y bydd pobl yn ei gofio fwyaf am 

eu hymweliad cyntaf â’r capel, o flaen 

unrhyw beth a ddywedir neu a wneir 

yn yr oedfa ei hun.  Felly, wrth ddiolch 

i bawb ohonoch sydd wedi hen arfer ag 

estyn croeso cynnes a chyfeillgar i 

bawb a ddaw atom yn achlysurol neu’n 

rheolaidd, gweddiwn y bydd Duw’n 
defnyddio’r ysbryd hwnnw er ei glod.  

Croeso 
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Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul unwaith 

eto.  Boed bendith Duw ar ein 

haddoliad heddiw.  

 
Gwasanaethir yn Capel Coch am 10.00 

o’r gloch gan Miss Glenys Jones, 

Pwllheli ac am 5.30 o’r gloch gan Miss 

Sioned Williams, Bethesda.  Croeso 

cynnes i’r ddwy ohonynt i Capel Coch 

am y tro cyntaf, a diolch yn fawr iddynt 

am eu gwasanaeth. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 10.00 a 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 
 

Cofion 
Anfonwn ein cofion gorau at Mrs Eryl 
Jones, 14 Stryd y Ffynnon, Llanberis 

sydd wedi cael triniaeth i’w phenglin ac 

i Mrs Mattie Hughes, Glyder, Ffordd 

Capel Coch, Llanberis, sydd wedi cael 

triniaeth i’w llygaid yn ddiweddar.   

 

Angladd 
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Mrs 

Alwena Thomas, 8 Rhes y Graig,   

Llanberis, a fu farw yn 74 mlwydd oed 

ddydd Llun, Gorffennaf 23. 
 

Cynhaliwyd ei hangladd yn Capel Coch 

ac ym Mynwent Nant Peris ddydd 

Gwener, Gorffennaf 27 dan arweiniad y 

Gweinidog. Mrs Bethan Holding oedd 

yr organydd yn y capel, a diolch iddi 

am ei gwasanaeth . 

 

Cawsai Alwena flynyddoedd o gystudd, 

ac yn ystod y cyfnod hwnnw hefyd y 

collodd ei phriod, Gwynfryn, ym mis 

Tachwedd 2008.  Ond wynebodd y   
cyfan gyda dewrder a phenderfyniad 

mawr, a thrwy’r cyfan bu cymorth a 

chefnogaeth ei theulu’n gymorth mawr 

iddi.  Cadwodd ei hysbryd annwyl a 

hwyliog yn gadarn er gwaetha’r salwch 

i gyd, a mynnu yng nghwmni ei 

chwiorydd fynd allan am dro bob dydd 

er gwaetha’r holl wendid.   

 

Cydymdeimlwn â’i meibion, Geraint ac 

Alwyn, a’i merched yng nghyfraith, 
Cheryl a Janice, a hefyd â’i chwiorydd,     

Eilwen, Gwyneth a Glenys, a’r teulu 

cyfan yn eu profedigaeth.. 

 

Angladd 
Cydymdeimlwn yn ddwys hefyd â 

theulu Mr Owen Griffith (Nowie) 

Jones, 2 Tai Gweledfa, Deiniolen a fu 

farw yn 87 mlwydd oed, yng Nghartref 

Ceris Newydd, Treborth ddydd Sul, 

Awst 19. 

 

Cynhaliwyd ei angladd yn ei gartref ac 

ym Mynwent Machpela ddydd Gwener, 

Awst 24 dan arweiniad y Gweinidog.  
Estynnnwn ein cydymdeimlad i’w 

Anfonwn ein cofion cynhesaf at Dylan 
a’i deulu, gan ddymuno’n dda iddo yn 

yr ysbyty ym Mangor. Dymunwn y 

gorau iddo am adferiad llawn.  

 

   Priodas 
Llongyfarchiadau i Mathew Lloyd  

Roberts, Gilfach, Llanberis a Iona 

Eddy, Penygroes a briodwyd yng 

nghapel Rehoboth, Nant Peris ddoe, 

dydd Sadwrn, Medi 1.  Pob hapusrwydd 

a bendith iddynt yn eu bywyd priodasol.  

 

Clwb Gwyliau Efe 
Cynhaliwyd Clwb Gwyliau Efe yng 

Nghapel y Rhos, Llanrug ar gyfer plant 

7-11 oed yr ardal yn ystod wythnos 

gyntaf gwyliau’r haf. 

 

Roedd yn braf iawn gweld y plant yn  

mwynhau’r wahanol weithgareddau am 

ddwy awr bob bore o ddydd Llun i 

ddydd Gwener dan arweiniad Andrew 

Settatree a’r criw oedd yn ei helpu. 

 
Cawsom amser da, ac roedd yn braf 

gweld y plant yn ddychwelyd bob dydd 

onibai bod rhyw drefniant arall yn eu 

rhwystro.  Roedd dwsin yno bon dydd 

ar gyfartaledd.  Gan fod pythefnos y 

Gemau Olympaidd ar fin cychwyn 

roedd thema’r Olympics yn cydio holl 

weithgarwch y Clwb wrth ei gilydd, a 

phwysigrwydd ymarfer a dal ati i ddilyn 

Iesu Grist yn cael ei egluro wrth edrych 

ar hanes Iesu a rhai o’i ddisgyblion.  Ac 

wrth gwrs, roedd digon o fedalau aur ac 
arian ac efydd i’w hennill wrth i’r plant 

gystadlu yn eu Holympics eu hunain! 

 

Diolch i Andrew a phawb oedd yn ei 

helpu.  Roedd yn arbennig o braf gweld 

hanner dwsin o genod ifanc o glwb CIC 

Llanrug yno trwy’r wythnos yn helpu 

efo’r gwahanol weithgareddau. 

briod, Mrs Katie Wyn Jones, ac i Carys, 
Gerwyn, Gwyneth a Bryan, a’r holl 

deulu yn eu hiraeth a’u colled. 

 

Bu Mr Nowie Jones yn  driw iawn i’w 

deulu ar hyd y blynyddoedd.  Fel llawer 

un arall, roedd yn wr o arferion pendant, 

yn dilyn yr un patrwm yn gyson.  Ac 

mae llawer o gymdogion a chyfeillion 

yn cofio hynny o’i weld yn mynd am dro 

o’r pentref tua Phenygolwg a Rhiwen, yr 

un pryd bob dydd.  Mae’r cof yn fyw 

iawn amdano’n mynd am dro bob dydd 
gyda’i ddiweddar frawd, Donald, yn 

ystod gwaeledd Donald: cychwyn o’r ty 

bob dydd am 1.30 o’r gloch ar ôl 

Newyddion amser cinio ar y teledu, a’r 

ddau ohonynt ac Ellis Wyn yn dilyn yr 

un llwybr ym mhob tywydd a thymor.  

 

Cafodd iechyd da ei hun hyd y ddwy neu 

dair blynedd olaf pan ddirywiodd ei 

iechyd yn arw.  Cafodd ofal arbennig 

gartref gan ei deulu, a diolchwn hefyd 
am y gofal a gafodd yn Ysbyty Eryri ac 

yng Ngahrtref Ceris Newydd y misoedd 

olaf hyn. 

 

 Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Olive Jones, 1 

Hafod Oleu, Deiniolen o glywed am  

farwolaeth ei merch yng nghyfraith, 

Janet, priod Terry, yn Sir Gaerrfyrddin 

yr wythnos ddiwethaf.  

 

Cyngor Eglwysi Deiniolen 

Dydd o Roddion i Dylan 
Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd y 

Deuddydd o Roddion a drefnodd Cyngor 
Eglwysi Deiniolen ddiwedd mis 

Gorffennaf, yn arwydd o gefnogaeth y 

pentref  i Dylan Lewis a anafwyd mewn   

damwain ddechrau’r haf.  Casglwyd                       

£1,785.  Diolch i bawb am eu haelioni.   


