
Nodion Seion
Haf 2018 - Dathlu ymddeoliad ein Gweinidog

O 2 hyd 3 o’r gloch brynhawn Sul, 15fed o 
Orffennaf, roedd llawr y capel yn gysurus lawn 
ar gyfer yr oedfa deuluol o dan arweiniad ein 
gweinidog, y Parchedig Andrew Lenny, gyda 
Rhiannon Davies yn cyfeilio wrth yr organ a 
Mererid Thomas wrth y piano.  Yn y lluniau 
gwelir y plant, ieuenctid a’r mamau ifanc a 
gymerodd ran.
Yn dilyn hyn, gyda Lewis Gruffudd, Ysgrifennydd 
Seion yn llywyddu yn y pulpud, darllenodd 
Elisabeth James ar ran Margaret Dyfri Jones ei 
geiriau hi o ddiolch i Andrew am 31 mlynedd o 
weinidogaeth yn Seion.  Yna, cyflwynodd amlen 
yn cynnwys siec y dysteb iddo.  Darllenodd 
Alaw Griffiths englyn o waith ei phriod Hywel 

a mynegodd Glyn Lewis Jones gyfarchion cyn 
rhoi’r englyn wedi’i fframio i’r gweinidog.  
Cyflwynodd Mererid Thomas, Arolygydd yr 
Ysgol Sul, ddiolch ynghyd â rhodd i Rosemary 
a hefyd i Mair a’i phriod Drew.  Yn dilyn hynny, 
darllenodd June Griffiths ei phenillion cyfarch 
i Andrew, Rosemary, Mair a Drew.  I orffen, 
cyflwynodd y gweinidog ddiolch, y gras bwyd 
a’r Fendith Apostolaidd cyn i bawb fynd lawr 
i’r festri i fwynhau te blasus ynghyd â chacen 
yn dymuno ymddeoliad hir a hapus wedi’i 
choginio gan Gwenda James.  
Diolchwn i bob un a fu wrthi’n ddiwyd, fore 
a phrynhawn yn paratoi’r festri, yn paratoi’r 
wledd ac yn gweini’r te.  

Plant yr Ysgol Sul yn canu

“Gwas y Goruchaf ydwyt
A’r gostyngeiddiaf un,
Bu d’ofal am ei enw Ef
Nid am dy fri dy hun.”



Sgets gan y dosbarth hŷn

Gweddïau gan y dosbarth cynradd

Mamau ifanc yn canu

Unawdydd o fri!

Lewis yn llywyddu’r cyflwyniadau



Elisabeth yn darllen cyflwyniad 
Margaret Dyfri

Glyn yn cyflwyno’r englyn wedi’i fframio

Anrheg i Mair a Drew

Rhoi’r dysteb i Andrew

Mererid yn cyflwyno rhodd i Rosemary

Andrew a ffon y bugail

Alaw yn darllen yr englyn 



June yn darllen ei phenillion

Coeden y cardiau diolch

Torri’r gacen

Te yn y festri

Mwynhau’r bwyd blasus

Y gacen


