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Adroddiad 

EGLWYS ANNIBYNNOL  
MYNYDD SEION  
CASNEWYDD  

2018  

Arweinyddion: 

Mrs Elin Maher, Mrs Siân Howley, Dr Gareth Watkins  

 

Cyfeilyddion: Dr Siân Machado                                                           
Mrs Vivien Lee                                                               
Ms Joanna Hopkins 

 
  

Athrawon yr Ysgol Sul:    Mrs Elin Maher                                                               
Mrs Siân Howley    

Archwilwyr 2018: Mr Griff Williams                                                         
Mr Geraint Price-Thomas 

Tîm Glanhau: Mrs Beti-Wyn Melville                                                
Mrs Mair Hunt 

 
Nifer yr Aelodau ar ddiwedd 2018 : 36 
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Swyddogion y Pwyllgor Gwaith 

 

Tîm Addoli: Mrs Elin Maher                                                                         
Mrs Siân Howley                                                                      
Dr Gareth Watkins 

Ysgrifennydd:   Mrs Eleri Hodder    

Trysorydd:    Mrs Siân Howley 

Yr Ysgrifennydd Ariannol: Mr Dafydd Hunt 

Ysgrifennydd y Pulpud:  Mrs Siân Howley 

Yr Adeiladau:   Mr Alun Thomas 

Y Cymundeb:   Mrs Mair Hunt 

Pwyllgor Codi Arian:  Mrs Vivien Lee 

Yr Ysgol Sul:   Mrs Siân Howley 

Trefnydd cyfeilyddion:  Dr Siân Machado 

Cynrychiolydd y Cyfundeb:  Mrs Elin Maher 

Masnach Deg:   Dr Elen Statham 

Stiward:    Mrs Enid Thomas 
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Plant a Phobl Ifanc yr Ysgol Sul:  

Ioan ac Efa Maher, Ffion, Catrin a Lowri Hodder, Celyn ac Elinor 
Hunt, Efa, Noa a Jona Thomas, Henri a Martha Jones-Dekerf, Anwen 
a Griff McElroy, Angharad a Catrin Morley, Miri Efa a Heti Mai 
Andrews, Leah, Nathaniel, Esther a Joel Longhurst.  

Aelodau 2017-2018  
 
Mrs O Allender      Mrs J Butcher 
Mrs J Bunning     Mrs A Carlyle 
Mrs M Davies     Mr a Mrs G + L Evans   
Mrs E Griffith     Mrs B Gilbert  
Mrs E Hodder     Mrs S Howley 
Mrs S Hughes     Mrs M Hunt   
Mr D Hunt      Mrs E Jones  
Ms S Kirby      Mrs V Lee 
Dr S Machado     Mrs E Maher  
Mr Rh Maher     Mrs S Martin  
Mrs E McElroy     Dr E Morley 
Mrs BW Melville     Mrs L Pittard  
Mr a Mrs G+M Price-Thomas  Mr G Price-Thomas  
Mrs G Rees     Mrs L Rees-Warren  
Dr E Statham     Mrs Ff Thomas  
Mrs SME Thomas    Mr A Thomas  
Mrs N Thomson     Mr TG Williams  
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Adroddiad ar weithgarwch 2018 

 
Annwyl gyd-aelodau, 
 
Geiriau Ioan yw’r rhain: 
 

Dyma dw i'n ei orchymyn:  
Carwch eich gilydd fel dw i wedi'ch caru chi. 

 
Pan ddarllenwn yr adnod hon, er ei bod yn fyr ac yn syml iawn, y mae 
hefyd yn llawn heriau. 
 
Fel cymuned o Gristnogion, y mae’n gynyddol anodd bodoli y tu allan i 
furiau ein heglwys gan fod ein ffydd yn cael ei herio’n ddyddiol gan 
agweddau sydd yn ein cymuned seciwlar. Ydyn, rydyn ni’n gymuned 
gynyddol leiafrifol. Ni allwn wrth gwrs gymharu ein sefyllfa ni gyda 
sefyllfa nifer o Gristnogion ar draws y byd sydd yn wynebu erledigaeth 
llawer gwaeth na beth a brofwn ni. Mae cymunedau Cristnogol Tsieina er 
enghraifft yn profi erledigaeth gyson gyda nifer o eglwysi’n cael eu 
gorfodi i gau gan lywodraeth y wlad fel yr adroddwyd gan nifer o 
asiantaethau eleni. Oes, rhaid cael persbectif. Ond, y mae bod yn eiriol 
dros Grist yn gynyddol anodd. 
 
Caiff hwn effaith ar sut y gallwn ni sefyll ein tir fel cymuned ac fel 
gweision i Iesu Grist. 
 
Agwedd o’n cyfnod ni mewn hanes hefyd yw grym y cyfryngau ar ein 
syniadaeth a’r wybodaeth sydd yn llenwi ein sgriniau a thonfeydd ein 
radio. Tra bod newyddion ffug yn ffenomenon digon cyfarwydd erbyn 
hyn, y mae grymoedd y newyddion ffug yn dywyll ac yn treiddio i’n 
hisymwybod yn rhy aml. Cofiwn eiriau Ioan eto: 
 
“Fi ydy'r ffordd,” atebodd Iesu, “yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu 
dod i berthynas gyda Duw y Tad ond trwof fi.” 
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A’r gwirionedd hwnnw sydd yn yr adnod ar y cychwyn:  I ni garu’n gilydd, 
pwy bynnag ddaw i’n llwybr a lle bynnag yr ydym yn ein bywydau. Ydy, 
mae’n her gan bydd grymoedd y byd yn dweud yn wahanol, bydd y 
gwleidydd hwn a’r garfan arall yn dweud yn wahanol. Ond gyda nerth 
Duw ac esiampl y person Iesu, fe heriwn y cyfan gan garu ein gilydd fel y 
carodd Ef ni. 
 
Ac felly, adroddiad ar ein gwaith yw cynnwys y tudalennau hyn. Ein 
hymdrech ni fel cymuned o Gristnogion yng Nghasnewydd i glywed a 
gweithredu neges Ioan ac i ddangos ein heffaith cadarnhaol yn ein 
cymuned. 

 
Braf yw medru cyflwyno adroddiad blynyddol yr Eglwys i chi unwaith eto 
eleni. 
 
Mae wedi bod yn flwyddyn lawn gyda gweithgarwch yr eglwys yn parhau 
i gyfrannu at ddyfnhau ein ffydd yng Nghrist yn ogystal â gwneud 
gwahaniaeth yn ein cymunedau lleol ac yn y byd. 
 
Gwelsom lansiad Apêl Madagascar wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant ers 
i’r cenhadon cyntaf fentro i Fadagascar. Bywyd i Bawb yw thema’r 
flwyddyn o apêl er mwyn codi arian ar gyfer amrywiaeth o elusennau ar 
draws yr ynys. Byddwn yn cynnal gwahanol ddigwyddiadau codi arian 
tan Fehefin 2019 a thu hwnt i godi arian at yr apêl. Os oes gyda chi 
syniadau yna rhowch wybod!                                                        

 
Diolch 
Hoffem ddiolch yn fawr unwaith eto i bob un ohonoch chi am eich gwaith 
yn yr eglwys, am eich cefnogaeth i weithgareddau’r eglwys a’ch 
cyfraniadau ariannol. Hefyd diolch am eich presenoldeb yn yr oedfaon 
a’ch parodrwydd i gyfrannu. Mawr yw ein diolch i’r plant a’r bobl ifanc am 
eu ffyddlondeb hwythau yn ystod y flwyddyn. Braf yw clywed eu 
hadnodau ac maent yn barod iawn i gymryd rhan.  
 
Addoliad 
Fel arweinyddion, y mae’r flwyddyn wedi bod yn un brysur unwaith eto 
gyda’r tri ohonom yn rhannu’r Suliau yn ôl y galw. Yr ydym yn ddiolchgar 
iawn i’r gweinidogion a’r cyfeillion sydd yn dod i arwain ein haddoliad. 
Cawn fendith arbennig o glywed nifer o dystiolaethau gan wahanol 
gyfeillion ac yr ydym yn diolch i Dduw am bob ymweliad. 
 
Gobeithiwn yn fawr eich bod yn cael budd o’r gwasanaethau. Yr ydym yn 
parhau i ddefnyddio adnodd Y Ffordd gyda rhai ohonom wedi 
ymddangos ynddo’r llynedd!  
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Yn rhan o’n haddoliad y mae cerddoriaeth a chyfeiliant ac y mae’n diolch 
yn fawr i Siân Machado am ei gwaith o drefnu’r rota cyfeilio yn ogystal ag 
i’r cyfeilyddion am eu gwaith i helpu i ddyblu’r gân. Diolch i Elan, Enid a 
Janet hefyd am eu gwaith fel cyfeilyddion ar hyd y blynyddoedd. Er eu 
bod wedi nodi nad ydynt am barhau i chwarae mwyach, gwyddwn iddynt 
fod yn barod i ddod o’u hymddeoliad i gynorthwyo pan fo’r angen yn 
codi. Diolch yn fawr i chi am hyn. 
 
Rhan bwysig hefyd o’r addoliad yw’r cymun ac mae’n diolch i Mair, 
Dafydd a Beti Wyn am gymryd yr awenau i drefnu’r elfennau hyn. 
 
Swyddogion 
Diolch yn fawr i swyddogion y capel am eich cefnogaeth eleni gyda nifer 
o wahanol agweddau o’r gwaith. Diolch i Marian a Geraint am eich rôl fel 
Prif Stiwardiaid. Y mae’n galonogol cael eich cymorth gyda’r achos ym 
Mynydd Seion. Cawn syniadau da a datrysiadau am heriau yn ogystal â 
rhannu cynghorion am bryderon neu faterion newydd sydd yn dod i’n 
sylw. Gwerthfawrogir eich cymorth bob un. 
 
Yr Adeilad a’r safle 
Diolch i bawb sydd yn cadw’r adeilad a’r tir y tu allan yn daclus. Y mae’r 
heriau’n gynyddol gyda’r tir ac wrth gadw cefn y capel yn lan ac yn glir o 
sbwriel. Er yr heriau, diolch i bawb am eich cefnogaeth ar bob cyfle yn 
enwedig i Mair a Beti Wyn am y glanhau ac i Alun am ei waith ar gyda’r 
glaswellt a’r mân bethau eraill sy’n codi. 
 
Cafwyd adroddiad gan gwmni allanol ar gyflwr y wal ar ochr y dre a oedd 
yn dangos ei fod yn dirywio a bod angen cadw llygad arno dros y cyfnod 
nesaf.  Bydd y swyddogion yn cadw llygad ar y mater hwn dros y 
flwyddyn nesaf. 
 
Oedfaon ac achlysuron 
Croesawyd nifer o weinidogion a siaradwyr gwadd i’n gwasanaethau 
eleni. Cofiwn yn arbennig y Parch Gareth Morgan Jones a'r aelodau o’r 
Gorllewin ar eu pererindod ym mis Mehefin. Paratowyd de iddynt yn 
ogystal cyn iddynt fynd ymlaen ar eu taith i Lanfaches. 
 
Cynhaliwyd Sul y Cyfundeb eleni yn Efail Isaf o dan arweiniad yr aelodau 
yno. Cafwyd gwasanaeth hyfryd yng nghwmni cyfeillion cyfundeb y De 
Ddwyrain.  
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Mae’n braf bod y cydaddoli’n parhau gydag Ebeneser ac yn enwedig yr 
oedfa Gŵyl Ddewi a’r Gwasanaeth Carolau  gyda Chymdeithas Cymry 
Casnewydd. 
 
Yn amlwg, y mae oedfaon adegau pwysicaf y flwyddyn Gristnogol -  sef y  
Pasg a’r Nadolig yn parhau’n rhai arbennig iawn. Eleni cafwyd oedfa 
Nadolig gofiadwy iawn lle y gwnaeth nifer o’r aelodau wisgo fel 
cymeriadau o’r stori gan gymryd rhan unigryw yn y ddrama. Diolch i 
bawb am eich ymdrech. Aethom ymlaen gyda’r dathlu mewn parti 
Nadolig hyfryd lle daeth Siôn Corn unwaith eto ar ei daith flynyddol. Mae 
e’n aelod ffyddlon iawn. J  
 
Yr ydym wedi cwrdd am ginio hefyd yn dilyn y gwasanaethau ac y mae 
hyn wastad yn brofiad pleserus. 
 
Y ddolen a’r cyfryngau cymdeithasol 
Mae’n diolch yn fawr i Siân am y ddolen wythnosol ac am y presenoldeb 
ar y we drwy’r wefan, e-byst a’r cyfryngau cymdeithasol. Diolch i Elin ac 
Alun am hwyluso’r rhain. Y mae mwy o ddilynwyr lleol ac ar draws 
Cymru’n hoffi ein tudalennau ac felly’n gweld ein gwaith a gobeithio yn 
rhannu syniadau gydag eglwysi eraill. 

 
Cymuned 
Y mae’r adeilad wedi cael defnydd achlysurol ar hyd y flwyddyn gan 
Fenter Iaith Casnewydd, Gŵyl Newydd ac wrth gwrs pan gynhaliwyd ein 
bore Coffi Masnach Deg. Y mae’r festri ar gael ar gyfer defnydd 
cymunedol. Gellir cysylltu ag Elin am fanylion pellach. 
 
Elusennau 
 
Cymorth Cristnogol 
Mae’r elusen yn un o’n helusennau craidd ni fel eglwys ac yr ydym yn 
ceisio ymateb i unrhyw ymgyrchoedd sydd yn codi yn sgil galwadau o 
argyfwng. Mae ein cysylltiad gyda’r swyddogion yng Nghaerdydd  wedi 
parhau. Eleni bu casgliad yn Tesco, o ddrws i ddrws a'r Brecwast Mawr. 
Yr ydym hefyd yn rhoi cyfraniad blynyddol yr aelodau o'r casgliad 
wythnosol. 
 
Mae plant yr Ysgol Sul hefyd yn cyflwyno anrhegion amgen bob Nadolig 
o gatalog Present Aid. 
 
Masnach Deg 
Cynhaliwyd fore coffi Masnach Deg llwyddiannus. Diolch i bawb am eich 
cefnogaeth. Mae’r arian yn mynd i gymuned Nimrod yn Uganda y tro 
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hwn. Mae’n braf parhau’r gwaith ar y cyd gyda Sefydliad Masnach Deg 
Cymru a gydag Elen Jones sydd yn parhau’n gyswllt gwerthfawr i ni fel 
un o blant y capel. 
 
Mae stondin achlysurol yn y capel yn parhau’n boblogaidd iawn a hoffwn 
ddiolch i Elen Statham am drefnu’r prynu a’r gwerthu. 

 
Eden Gate 
Mae ein perthynas ag elusen Eden Gate wedi cryfhau dros y flwyddyn 
ddiwethaf hefyd gyda chi fel aelodau’n ymateb i nifer o alwadau o apêl 
ganddynt am wahanol bethau. Fel arfer bwyd sylfaenol neu ddillad gwely 
a dillad cynnes yw’r angen arferol er mae hyn yn newid yn ôl y tymor a’r 
tywydd wrth gwrs.  

 
Lloches Merched 
Unwaith eto rhaid i ni ddiolch i bawb am eich cyfraniadau tuag at loches 
merched Casnewydd trwy Newport Women’s Aid. Dillad gwely oedd yr 
angen pennaf eleni ac fe gasglwyd nifer o gwrlidau a gorchuddion. Pan 
gyrhaedda’r merched â’u plant, mae’r dillad gwely’n cael eu rhoi yn 
newydd sbon i bawb ac yna’n mynd gyda nhw wrth iddynt symud i’w 
cartrefi nesaf. Cysur bychan ond pwysig iawn.  
  
Bugeiliaid y Stryd  
Bugeiliaid y Stryd yw ein helusen leol am 2018. Byddant yn defnyddio'r 
arian i roi poteli dŵr, esgidiau fflip fflop a lolipops allan, ynghyd â 
hyfforddi a darparu gwisgoedd i'r 'bugeiliaid’ sydd yn gweithredu ar hyd y 
strydoedd y nos.  
 
Digwyddiadau diwylliannol 
Yr oedd eleni’n flwyddyn llawn digwyddiadau diwylliannol eto. Gyda’r 
Eisteddfod genedlaethol y Mae Caerdydd, penderfynwyd cyfrannu tuag 
at un o wobrau’r Eisteddfod yn adran y Dysgwyr.  
Eleni hefyd, cynhaliwyd Gŵyl Newydd, sef Gŵyl Gymraeg Casnewydd 
gyda nifer yn cymryd rhan ac yn mwynhau arlwy'r dydd yn Llys Malpas. 
Cyfrannodd y capel £200 tuag at gostau’r ŵyl eleni gan gael cyfle i 
hyrwyddo ein gwaith fel Eglwys yn ystod yr ŵyl yn y rhaglen ac ar bosteri 
o gwmpas y lle. Edrychwn ymlaen at ŵyl y flwyddyn nesaf. 
 
Gofal yn y gymuned 
Eto eleni y mae eich cysylltiad gyda Siôn wedi bod yn arbennig. Y mae’r 
teulu’n ddiolchgar iawn am eich gofal ac am eich amser. Ni’n ymwybodol 
hefyd bod nifer ohonoch yn gwirfoddoli i elusennau eraill sy’n gweithio yn 
lleol ac yn diolch i chi am eich cyfraniad. 
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Bedydd 
Yr ydym yn freintiedig bod teuluoedd yn parhau i ymuno â Mynydd Seion 
fel aelodau ond hefyd ein bod yn parhau i fedyddio plant. Bedyddiwyd 
Henry a Martha eleni. Cawsom wasanaeth bywiog gyda’r teulu yn ymuno 
â ni yn y gwasanaeth boreol ynghyd â theulu Mynydd Seion. Bendith 
Duw fo arnoch chi blant. Diolch am eich ffyddlondeb a’ch cyfraniad i’r 
Eglwys ac i mam a dad am eich cyflwyno chi i ofal yr Eglwys.  
 
Aelodau newydd 
Mae’n braf bob tro pan y mae aelodau newydd yn ymuno â ni yn yr 
Eglwys. Cawsom fendith wrth i ni dderbyn 3 aelod newydd sef Eleri 
Morley, Elen McElroy a Rhys Maher. 

 
Cyfeillion 
Cofiwn am yr aelodau sy’n methu ymuno a ni bellach pan fyddwn yn 
addoli ac yn cymdeithasu. Serch hynny, maent yn rhan annatod o’n teulu 
yma ym Mynydd Seion ac rydym yn cadw cysylltiad trwy ymweliadau a 
galwadau ffôn. 

 
Gweddïwn 
Dduw cariadus, down atat unwaith eto eleni mewn gweddi i ofyn am 
ddoethineb, cryfder, a dewrder wrth i ni wynebu’r heriau lluosog sydd yn 
ein Heglwys, yn ein gwlad, ac yn ein byd. Rydym yn ceisio clywed dy 
eiriau i ddilyn dy wirionedd, ac i weinidogaethu yn dy enw dros bawb 
sydd angen dy gariad a’th ofal. Diolchwn i ti am fendithion y flwyddyn ac 
am gyfraniad pob un. Gofynnwn am dy fendith ar y flwyddyn i ddod ac i’n 
harwain gyda’th gryfder, gyda’th ddoethineb a’th dynerwch. Helpa ni i 
glywed yr adnod  
 

Carwch eich gilydd fel dw i wedi'ch caru chi. 
 
Gad i ni fyfyrio ar y geiriau hyn a chlywed yn ddwfn ynom yr hyn y dylwn 
ni ei wneud a gweithredu arno’n ddiffuant drwy ras Duw. 
 
Gofynnwn hyn yn enw’n harweinydd, yr un a ddilynwn ei enghraifft, Iesu 
Grist ein cyfaill, ein Harglwydd,  
 
Amen. 
 
Yn ddiffuant, 
 
Siân Howley   Elin Maher      Gareth Watkins 
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