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Uno yn Ffurfiol
Mewn Cwrdd Eglwys pwysig iawn yn hanes Annibynwyr Y Bont, ddydd Sul 16 Tachwedd,
cytunwyd yn unfrydol i gyfuno’n ffurfiol yr Hope a Siloh er mwyn ffurfio un capel. Fel y
gŵyr pawb, rydym wedi uno ers nifer o flynyddoedd ar gyfer addoli gyda’n gilydd fel
aelodau. Bellach, byddwn yn cyfuno’r cyfrifon ariannol ac yn cyfuno gweithredoedd
ymddiriedaethol y ddau gapel.

Operation Christmas Child
Eleni eto cynhaliwyd Gwasanaeth Operation
Christmas Child ym mis Tachwedd gan roi
cyfle i ni gyfrannu fel eglwys at y gwaith
pwysig yma. Cyflwynwyd y gwasanaeth gan
rai o athrawon yr Ysgol Sul, yn cael eu
cynorthwyo gan Ffion, Catrin, Ashley a
Dyfan. Dangoswyd DVD yn amlinellu gwaith
yr elusen a derbyniwyd nifer sylweddol o
focsys yn ogystal â rhoddion ariannol.

Prysurdeb yr Hydref
Ddechrau mis Hydref aeth llond bws o
gyfeiriad y Bont a Llangennech i Faes y
Sioe yn Llanelwedd, i ymuno â channoedd
o Annibynwyr o bob cwr o Gymru mewn
Diwrnod I’r Brenin. Un o uchafbwyntiau’r
dydd oedd gweld y cyflwyniadau amlgyfrwng a baratowyd gan nifer o eglwysi,
a’r un a luniwyd gan Ashley ar fywyd
Hope- Siloh yn haeddu canmoliaeth
arbennig.
Y diwrnod canlynol, cynhaliwyd Cymanfa Ganu Undebol Pontarddulais yn Siloh. Braf eto
oedd gweld cynifer o’n haelodau yn cymryd rhan yng ngwasanaeth y plant yn y bore, ac eto
yn yr hwyr pan gymerodd ein hoedolion ifainc at y rhannau arweiniol.

Priodas
Llongyfarchiadau i Catrin a Tim Reading
ar eu priodas yn Siloh ar Rhagfyr 6ed. Pob
bendith iddynt i’r dyfodol yn eu bywyd
priodasol.

Gweinidog:

Y Parch. Llewelyn Picton Jones, BSc, MEd
50 Heol Glanffrwd, Pontarddulais, Abertawe, SA4 1QE
01792 882889
Lpicjones@aol.com

Neges y Gweinidog
GWYRTH Y NADOLIG
Unwaith eto y mae’r Nadolig wrth y drws ac rydym ynghanol prysurdeb yr Ŵyl. Gwyrth y Nadolig
yw nid prysurdeb yr Ŵyl, ond i Grist ei hun ddod i’n byd. Ein gweddi yw y bydd dathlu’r Ŵyl eleni
yn dod â ni yn agosach ato Ef. Mae Ioan yn ei Efengyl mawr yn dweud:
“ A daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith……” Ioan 1:14
Mewn gwirionedd mae gwir hanes y Nadolig yn llawn o wyrthiau. Genedigaeth Iesu Grist yw’r
enedigaeth mwya unigryw ac arwyddocaol sydd wedi digwydd mewn hanes. Mae gwyrthiau’r
Nadolig yn niferus ac mae ganddynt neges i ni. Maent yn sôn am:
- y beichiogiad gwyrthiol. Fe ddywedodd yr angel Gabriel wrth Mair: “Daw’r Ysbryd Glân
arnat, a bydd nerth y Goruchaf yn dy gysgodi” Luc 1:35
- yr ymgnawdoliad gogoneddus. Fe ddaeth yr Iesu yn gnawd ac fe breswyliodd yn ein plith. Ef
oedd Duw mewn cnawd dynol.
- iachawdwriaeth rhyfeddol. Dywed Mathew:“Bydd yn esgor ar fab, a gelwi Ef Iesu, am mae
Ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau” (Mathew1:21)
Felly, fe ddaeth yr anrheg Nadolig cyntaf oll i ni oddi wrth Dduw ei hun - rhodd o’i Fab – yr unig
rhodd sy’n barhaol mewn gwirionedd. Mae e’n rhodd bydd gyda ni am byth. Y Newyddion Da y
Nadolig yma eto yw fod Duw yn fodlon dod i mewn i’n calonnau i wneud bywyd yn well ac yn
llawnach – os ydym ni yn derbyn ei gynnig. Pan mae hyn yn digwydd fe fyddwn yn gallu canu
gyda Rhys Nicholas:
“Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw,
Tydi a roddaist imi flas ar fyw”.

Calendr Gwasanaethau (oll yn Siloh)
Rhagfyr 21 (10:30)
Rhagfyr 21 ( 6:00)
Rhagfyr 25 (9.00)
Rhagfyr 28 (10.00)

Gwasanaeth Nadolig y Plant / Ieuenctid
Gwasanaeth Nadolig yr Aelodau Ifanc
Oedfa Undebol
Gweinidog

Ionawr 4 (10:00)
Ionawr 11
Ionawr 18
Ionawr 25

Gweinidog (Cymun)
Parch. Dewi Evans
Gweinidog
Parch. Alan John

Swyddi Gweinyddol
Mewn cyfnod sydd yn drwm iawn o ran pwysau gwaith o fewn ein heglwys, mae’r
diaconiaid wedi penderfynu cadarnhau y swyddi gweinyddol canlynol ar gyfer y flwyddyn
2009:
Trysorydd – Denzil John
Is-drysorydd - Ann Easter
Ysgrifennydd - Eric Jones
Is-ysgrifennydd - Jennifer Clarke
Ysgrifennydd y pulpud - David John Jones

Newyddion y Capel
Babi Newydd!

Achosion Da

Llongyfarchiadau gwresog i Nerys a Hywel
Davidson ar enedigaeth Awen Lois, chwaer
fach i Rhodri Llywelyn a wyres i Handel a
Helen Evans. Dymunwn fendith a
chynhaliaeth yr Arglwydd arni hi a’r teulu i’r
dyfodol.

Diolch i chi gyd am eich ymateb hael i’r apêl
“Wales Romanian Aid” drwy gyfrannu
rhoddion o reis a phasta neu gymorth ariannol
yn yr Oedfa Ddiolchgarwch. Mae’r rhoddion
wedi eu cludo i Romania.
Hefyd casglwyd digon o arian i noddi Octavio
ym Mozambique am flwyddyn arall.
Bu ymateb hael hefyd i Apêl “Operation
Christmas Child”, a chasglwyd nifer dda o
focsys i’w hanfon i blant yn rhai o wledydd
tlotaf y byd.
Fe fyddwn yn rhoi sylw yn y flwyddyn
newydd i Apêl Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg – “Apêl De Affrica”. Mae’r ymdrech
arbennig yma, ar y cyd â ‘Cymorth
Cristnogol’, yn cefnogi mudiadau lleol sy’n
cynorthwyo anffodusion De Affrica.

Penblwydd Arbennig
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i ddau
o’n ffyddloniaid, sef Mr Ben Herbert a Mrs
Sally Evans, wrth iddynt ddathlu eu
penblwydd yn 90 mlwydd oed yn ystod y
misoedd diwethaf. Fel eglwys ry’m ni’n
dymuno bendith Duw arnynt i’r dyfodol.

Bedydd
Hyfrydwch oedd bedyddio Jac Steffan, mab
Philip ac Andrea Williams, a brawd bach
Andrew a Mathew yn ystod ein gwasanaeth
diolchgarwch. Dymunwn fendith yr Arglwydd
ar Jac a’r teulu i’r dyfodol.

Aelod Newydd
Pleser oedd derbyn aelod newydd yn yr oedfa
gymun diwethaf sef Mr John Davies o Heol
Bryntirion, gŵr un o’n haelodau, Mrs Olwen
Davies. Estynnwn groeso cynnes i John i’n
plith fel aelod gan ddymuno bendith Duw arno
i’r dyfodol.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda dau o’n
haelodau ffyddlon, sef Percy ac Iris Thomas.
Mae’r ddau ohonynt wedi colli brodyr yn
ystod yr wythnosau diwethaf, sef Mr Alwyn
Thomas a Mr Berian Edwards. Roedd Berian
yn un o blant yr Hope. Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant i Percy a Iris ac i
unrhyw aelod arall sy wedi colli perthnasau yn
ystod y misoedd diwethaf.

Dymuniadau Gorau
Danfonwn ein cyfarchion tymhorol at bawb o
aelodau’r eglwys sy’n dioddef salwch, sy’n
gaeth i’w cartrefi, neu sy’n preswylio bellach
yn un o’r cartrefi preswyl. Anfonwn ein
dymuniadau gorau a’n gweddiau iddynt.

Hanes Capel yr Hope
Mae gennym nifer o gopiau glân – fel newydd – o
lyfr Dr. E Lewis Evans ar hanes capel yr Hope, a
gyhoeddwyd adeg canmlwyddiant y capel ym
1969. Rydym yn eu cynnig ar werth am £1 y copi.
Cysylltwch â’r Gweinidog neu unrhyw un o’r
diaconiaid os ydych yn dymuno prynu.

Gwasanaeth Adfent
Trefnodd Marie Lynne Jones wasanaeth
adfent, gyda nifer o’r aelodau yn cymryd rhan.
Darllenodd Gwenda Evans, Jennifer Dark,
Ann Easter, Rhiannon Killa, Gwen Jones,
gyda Meinir Davies a Gaynor Miles yn
offrymu gweddi. Rhian Evans oedd yr
unawdydd

Bore Coffi
Croesewir aelodau a ffrindiau i ymuno â ni
fore Gwener cyntaf bob mis yn festri Siloh
rhwng 10:30 a 12:00 i gael sgwrs a phaned o
de. Rydym wedi codi rhai cannoedd o
bunnoedd eleni tuag at waith yr eglwys.
Noder mai ar yr ail fore Gwener bydd Bore
Coffi ym Mis Ionawr.

Diolch
Anfonwn ein diolchgarwch diffuant i chwi’r
ffyddloniaid am bob haelioni a theyrngarwch
a ddangoswyd dros y flwyddyn.

Symud Ymlaen
Enw i'r Capel
Gan ein bod bellach yn un eglwys unedig, mae angen i ni
benderfynu ar enw i’r capel. Mae rhai wedi sôn y byddent yn
hapus i gadw at ‘Hope-Siloh’ tra bod eraill am enw cwbl newydd.
Dyma gyfle i bawb roi eu barn. O nawr tan ddydd Sul 18fed
Ionawr, gallwch gyflwyno’ch syniad (neu syniadau) i’r Gweinidog
neu unrhyw un o’r swyddogion, neu mae yna focs yn y cyntedd i’r
pwrpas. Byddwn wedyn yn llunio rhestr fer ac yn cynnal pleidlais i
ddewis yr enw mwyaf poblogaidd.
Manteisiwch ar y cyfle i ddatgan barn.

Grant Arall!
Rydym wedi llwyddo i ennill grant pellach i helpu adfer yr adeiladau– y tro hwn gan
Ymddiriedolaeth Pantyfedwen am swm o £8,000. Daw hyn a’r cyfanswm grantiau i
£217,250. Fe gofiwch hefyd i ni gael grant o £1,000 o Gronfa Agape Undeb yr Annibynwyr,
i’w wario ar offer. Byddwn yn cynnig am grantiau ychwanegol eto ar gyfer offer ac
adnoddau, ond cofier hefyd y bydd angen i ni ddatblygu syniadau er mwyn codi arian ein
hunain.
Y Sedd Fawr
Er mwyn creu gwagle mwy hwylus ym mlaen y capel ar gyfer oedfaon arbennig y plant, y
bobol ifainc a gwasanaethau eraill hefyd, cododd y syniad o dynnu bant y sedd fawr (nid y
pulpud). Byddai hyn hefyd yn gymorth i symud yn rhwydd o un ochr y capel i’r llall, ac yn
help o ran iechyd a diogelwch. Byddai creu gwagle o’r math hefyd yn fodd i ddenu
perfformwyr o’r tu allan i gynnal cyngherddau yn yr Hope. Mae ein pensaer wedi paratoi
dadleuon o blaid y syniad hwn, ac mae’r ddogfen hon ar gael trwy law Eric Jones i
unrhywun sy’n dymuno cael copi. Mae posibilrwydd y bydd CADW yn gwrthod, ond
petaent yn rhoi’r hawl, y ni fel aelodau fydd yn penderfynu symud ymlaen ai peidio
gyda’r syniad. Gofynnir i chi felly ystyried y mater hwn dros yr wythnosau i ddod, cyn i ni
ei roi i bleidlais.
Y Gwaith Adeiladu
Bu nifer o’n haelodau yn gweithio’n galed iawn dros yr wythnosau diwethaf i baratoi’r Hope
ar gyfer y gwaith adfer. Bu’n rhaid penderfynu beth i waredu a beth i gadw, a phacio offer,
llyfrau, dogfennau ac ati yn ddiogel. Diolch yn fawr iawn i bawb a fu wrthi. Rydym yn aros
am y tendrau i ddod ‘nôl o’r contractwyr ar hyn o bryd, ac yn aros hefyd am y gwaith
gweinyddol sydd gan Gyngor Abertawe a CADW i gwblhau. Cynhelir Cwrdd Eglwys cyn
gynted â phosib er mwyn i bawb weld y costau ac i gadarnhau’r symiau sydd gennym ar
gyfer y gwaith. Bydd angen caniatad yr aelodau cyn symud ymlaen â’r gwaith.
Boed tangnefedd dros Ŵyl y Nadolig
a Blwyddyn Newydd llawn bendithion
i holl aelodau Hope-Siloh

