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1)  Rachel Settatree (Trobwynt)

2)  John Settatree (Cydlynydd Cenedlaethol) 

3)  Gobaith Môn

4)  Joseph George (Festive) 

5) Elen McMinn (Gweinyddwr) 

6) Andy Settatree (Efe) 

7) Wendy Swan (Agathos)

8) Arawn Glyn (Agathos)

9) Helen Franklin (Datblygu Eglwysi a’r 
Gymuned) 

10)Amy Rowlands (Cilcoed) 

11)Row Robinson (Cilcoed) 

12)Joe Robinson (Cilcoed) 

13)David Bowkett (GCYW) 

14)Matt Lewis (Datblygu Ysgolion) 

15) Emma Rogerson (Gweinyddwr)

Gweithiwr yng Nghymru
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CENHADAETH
Estyn Allan yn yr Eisteddfod 
Ym mis Mehefin, daeth Eisteddfod yr Urdd i Barc Glynllifon yn ardal 
Caernarfon. Manteisiodd John ar y cyfle i gydweithio â Trobwynt, Efe a Saint y 
Gymuned i gael stondin ar y maes. Ymunodd Arawn (Agathos) a Joseph 
(Festive) gyda ni am ran o’r wythnos. 
Roedd yn wych cael rhannu’r Efengyl gyda channoedd o blant, pobl ifanc ac 
oedolion. Roedd gennym nifer o wahanol ddulliau, yn cynnwys yr ‘Oriel 
Eneidiau’ a breichledi’r efengyl, ynghyd â gweithgareddau hwyliog fel paentio 
wynebau, her begiau a her nwyddau am ddim!

Menter Gêmau
Matt oedd yn gyfrifol am arwain y fenter hon a pharatoi pobl i’w chynnal yn eu 
hysgolion lleol. Ar y cyfan, roedd yn llwyddiant mawr. Mae’r Diwrnod Gêmau yn 
dilyn stori Sacheus gan ddefnyddio nifer o weithgareddau fel chwaraeon, 
crefftau, cerddoriaeth ac adrodd straeon. Prif themâu y dydd oedd Etholedig, 
Arbennig a Perthyn. Cawsom ymateb cadarnhaol iawn gan yr ysgolion i gyd. 
Roedd yn dda gweld cynifer o dimau’n wynebu’r her mewn ardaloedd fel Ynys 
Môn, Eryri, y Bala, yr Wyddgrug, Llanelli a Dinas Powys. Cynhaliwyd 
digwyddiadau ym misoedd Mehefin, Gorffennaf a Medi.

Summer Missions
Cawsom flwyddyn wych arall o genadaethau haf yn Aberystwyth, Abersoch, 
Cricieth a Nefyn. Roeddem yn drist o ffarwelio ag arweinydd Cricieth, Andrew 
Bradley ac arweinydd Abersoch, Helen Franklin, a oedd yn rhoi’r gorau iddi 
eleni.
Ond mae’n braf croesawu Eddie a Hannah Scrase-Field i Abersoch a Dave a 
Mary Butt i Gricieith yn arweinwyr newydd. Rydym yn edrych ymlaen at y 
dyfodol gyda’r ddau dîm.

Taith y Profiad 
Yn yr wythnos cyn y gwyliau hanner tymor, cynhaliodd Trobwynt ac Eglwys 
Bresbyteraidd Cymru daith o’r enw “Taith y Profiad”. Aeth y daith i dair ysgol 
uwchradd yr ardal a Choleg Meirion Dwyfor ac roedd digwyddiadau gyda’r 
nos i bobl ifanc hefyd. Roedd y tîm yn cynnwys Cristnogion o wahanol 
feysydd a chefndiroedd. Roedden nhw’n arwain sesiynau wedi’u seilio ar eu 
meysydd arbenigol nhw gyda chyfle i holi cwestiynau ar y diwedd. Roedd y 
myfyrwyr yn cael gofyn cwestiynau am ffydd y bobl a sut mae eu ffydd yn 
effeithio ar eu gwaith bob dydd. Cafwyd gwersi o feysydd gwleidyddiaeth, 
chwaraeon, y cyfryngau, carchardai a meddygaeth. Cawson ni ymateb 
ardderchog trwy’r wythnos. Daeth nifer dda i’r digwyddiadau gyda’r nos 
hefyd. Roedden ni a’r clybiau arferol yn trefnu’r rhain gyda’n gilydd. Roedd yn 
dda gweld pobl ifanc o’r clybiau’n dod at ei gilydd i gael hwyl a dysgu am Iesu. 

“Cyrraedd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd gyda’r Efengyl.”
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ELWA
E100
Mae Her Darllen y Beibl E100 wedi’i seilio ar gant o ddarlleniadau wedi’u dewis yn 
ofalus o’r Beibl (50 o’r Hen Destament a 50 o’r Testament Newydd). Y nod yw sicrhau 
eich bod yn cael dealltwriaeth dda o stori’r Beibl, o Genesis i’r Datguddiad. Mae’r ‘E’ yn 
sefyll am Essential yn Saesneg ac Efengyl yn Gymraeg. Mae rhai o’r darlleniadau yn fyr 
iawn ac eraill yn hirach.
Mae’n rhaglen hyblyg iawn. Mae’n addas i bobl ar eu pen eu hunain ond hyd yn oed yn 
fwy grymus pan gaiff ei defnyddio gan yr eglwys leol. Mae’r bobl sy’n wynebu’r her yn 
cael eu hannog i fynd i’r arfer o dreulio amser gyda Duw, yn darllen y Beibl ac yn 
gweddïo.

Her Fawr y Beibl
Mae Her Fawr y Beibl yn cyflwyno 100 o storïau allweddol y Beibl ar ffurf 
gyffrous sy’n apelio at blant. Rhoddwyd y storïau at ei gilydd ar ffurf 20 her, pob 
un yn cynnwys pum stori o’r Beibl, un wedi’i hadrodd yn llawn a chrynodeb o’r 
pedair arall gyda chyfle i’r darllenydd ddysgu mwy. Mae pob her yn helpu’r 
plentyn i archwilio’r Beibl, yn weledol a thrwy ymateb i gwestiynau a 
gweithgareddau. Mae hwn yn llyfr delfrydol i’w ddefnyddio fel rhan o her E100 
fel y gall yr eglwys gyfan ddilyn y rhaglen gyda’i gilydd. Mae ar gael yn y Gymraeg 
a’r Saesneg.

Beibl Newydd y Plant
Nod Beibl Newydd y Plant (The Big Bible Storybook) yw annog oedolyn i rannu ei 
amser yn darllen y Beibl gyda phlentyn. Mae ganddo hyd yn oed gefnogwyr ar 
Facebook: ‘The Big Bible Storybook looks good enough to eat.’ Cafodd y doliau 
sy’n darlunio’r storïau eu cynllunio a’u creu gan Mark ac Anna Carpenter. Maen 
nhw mor boblogaidd fel bod galw am deganau wedi’u seilio ar y cymeriadau.
Mae Beibl Newydd y Plant yn addas i’w ddefnyddio gartref ac mewn grwpiau plant.
Mae’r llyfrau Cymraeg mewn siopau llyfrau neu www.gwales.com
Mae’r llyfrau Saesneg ar gael o www.scriptureunion.org.uk/shop 

Prosiect Pobl Ifanc a’r Beibl
Mae John wrthi’n gweithio ar brosiect i helpu pobl ifanc Cymru i elwa o’r 
Beibl yn eu hamser tawel eu hunain. Mae’n debygol y bydd y prosiect wedi’i 
seilio ar E100 ond y bydd yn helpu pobl ifanc i ddarllen a deall y Beibl ar eu 
pen eu hunain ac mewn grwpiau. Mae’n debygol mai ar y we y bydd y rhan 
fwyaf o’r adnoddau ond efallai y bydd rhai cyhoeddiadau bach.
Er mwyn i’r prosiect weithio, bydd angen llawer o gefnogaeth a chyfraniadau 
gan unigolion, grwpiau a sefydliadau eraill. Os hoffech gymryd rhan neu 
gefnogi’r fenter, cysylltwch â:
johnse@scriptureunion.org.uk 

“Helpu Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd i Elwa o’r Beibl.”
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PARATOI
Cynllun Lamp 
Cynllun newydd yr ydyn ni’n ei dreialu yw Lamp (Local Area Mission Partnerships). Y 
nod yw rhyddhau timau o wirfoddolwyr mewn ardal i gyrraedd plant, pobl ifanc a 
theuluoedd gydag Efengyl Iesu Grist sy’n gallu newid bywydau.
Bydd pobl yn cael cymryd rhan yng nghynllun Lamp am ddim. Byddwn ni’n talu am 
adnoddau, hyfforddiant, gwiriadau CRB ac yswiriant. Ein gobaith yw y bydd y cynllun 
yn rhyddhau cannoedd o wirfoddolwyr ledled Cymru i gyrraedd pobl na fyddai’n 
clywed yr Efengyl fel arall.
Os hoffech ragor o wybodaeth neu drefnu grŵp Lamp, ebostiwch:
helenf@scriptureunion.org.uk 

C.U.ltivate
Bu Matt yn rhedeg cynllun hyfforddi CUltivate ers rhai blynyddoedd gyda’r 
nod o baratoi pobl ifanc ac oedolion i redeg grwpiau Cristnogol mewn 
ysgolion. Rydym yn bwriadu cynnal cwrs preswyl mewn partneriaeth â 
UCCF, Canolfan Gristnogol Cilcoed a Festive. Os hoffech wybod rhagor, 
ebostiwch mattl@scriptureunion.org.uk

Cynhadledd Genedlaethol
Ar 9 Mawrth, byddwn yn un o’r Partneriaid yng Nghynhadledd 
Genedlaethol Gwaith Plant ac Ieuenctid Cymru yn eglwys Hope yn 
y Drenewydd. Y thema eleni yw ‘Ein Tŷ Ni’, wedi’i seilio ar Josua 24:15. Byddwn 
yn ystyried sut y gallwn ystyried y ‘teulu cyfan’ yn ein gweinidogaeth gyda 
phlant a phobl ifanc.
I gael gwybod rhagor a chadw lle, ewch i www.wncywc.org.uk yn nes at yr 
amser!

Help! Does dim plant na phobl ifanc yn ein heglwys ni!
Hughes, yw ‘Help! Does dim plant na phobl ifanc yn ein heglwys ni!’. Mae’n 
braf cael cydweithio â nhw i helpu i gyflwyno’r fenter hyfforddi bwysig hon.
Nod y rhaglen yw annog a pharatoi eglwysi a chapeli sydd heb blant a phobl 
ifanc i ddechrau ymestyn allan at blant, pobl ifanc a theuluoedd. Os hoffech 
ragor o wybodaeth, gallwch ebostio
Helenf@scriptureunion.org.uk 

“Paratoi pobl eraill i gyrraedd plant, pobl ifanc a theuluoedd gyda’r Efengyl.”
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