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AELODAETH  
Wele driennium newydd yn cychwyn yn 2019 a chomisiynu Mrs Heather 
Witt yn Llywydd Undeb Mamau Tyddewi, ynghyd â’r Ymddiriedolwyr 
newydd, a hynny mewn gwasanaeth arbennig dan law y Gwir Barchedig 
Joanna Penberthy.  
Ffarweliwyd â Chaplan Esgobaethol UM, Parch Ganon Bryan Witt, a hynny 
wedi 18 mlynedd o wasanaeth clodwiw; croesawyd y Parch Glenys Payne 
i’r swydd yn ei le. Ymgymrodd  
Mrs Lorna Cecil â’r gwaith o olygu Teulu Non.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD  
Yn 2018, etholwyd y Llywydd Bydeang cyntaf o’r tu allan i’r DG, Mrs Sheran 
Harper, Guyana, India’r Gorllewin. Daeth i ran Llywydd a Thrysorydd UM 
Tyddewi i fynychu ei Gwasanaethau Comisiynu yng Nghadeirlan 
Southwark, fis Chwefror.  
Mae 919 gan UM Tyddewi eleni. Gwelwyd cau rhai canghennau, o ddiffyg 
arweinwyr, ond da yw medru datgan fod yr aelodaeth Esgobaethol ar 
gynnydd. Golyga perthyn ar raddfa Esgobaethol, y gall aelodau fynychu 
unrhyw ddigwyddiad, a rhoddir pob anogaeth i bobl wneud hyn. Er 
gwaetha’r ffaith ei fod wedi ymddeol bellach, cytunodd y Parch Ganon 
Bryan Witt i fod ar gael ar gyfer y cyfryw aelodau, yn ffynhonnell 
gwybodaeth a chefnogaeth.  
Cynhaliwyd y digwyddiadau arferol yn 2018: Encilion Preswyl yn St. Non; 
Dyddiau Tawel; Gwasanaeth Goleuni; Cyfarfodydd Taleithiol yn Llanidloes; 
y Cyfarfod Cyffredinol yn Abertawe; y Cyngor Bydeang; y Don Weddi 
Flynyddol; cefnogaeth i’r Ymgyrch 16 Diwrnod o Weithredu yn erbyn Trais 
Rhyweddol. Mae UM yn dal i fod yn rhan o sawl prosiect sy’n estyn allan 
ac yn ymwneud â’r gymuned. Parhau y mae Gwyliau Dibryder, ond rheolir 
y prosiect yn wahanol, bellach. Trefnir gwyliau lle bo angen, ond, ar raddfa 
Esgobaethol  



Mae UM nawr yn gweithio law yn llaw â Plant Dewi, gan ddarparu bysiau 
ar gyfer y digwyddiadau a drefnir, a mwy o deuluoedd, at ei gilydd, yn elwa 
o hynny. Mabwysiadodd UM brosiect Plant Dewi Baby Bundle y llynedd, a 
bu hynny yn llwyddiant pendant. Eleni, Plant Dewi oedd flaenaf yn y tri 
chyfarfod cyngor archddiaconiaethol, gan ddangos, felly, pa mor eiddgar 
oeddynt i weithio ar sail partneriaethau o’r fath.  
Mae Mrs Heather Witt yn parhau â’i Dyddiau Creu a Moli hwnt ac yma yn 
yr Esgobaeth, gan weithio gyda Plant Dewi yn eu amrywiol hybiau, er budd 
sicr i deuluoedd mewn ardaloedd difreintiedig. Mae Chwarae Duwiol yn dal 
i ddigwydd yn y Gadeirlan yn ystod wythnosau’r haf.  
 
EDRYCH YMLAEN  
Rydym yn eiddgar i gymryd at y strwythurau newydd a awgrymwyd gan 
Mary Sumner House, sy’n rhoi i Ymddiriedolwyr swyddogaethau gwahanol 
ar gyfer cydweithio. Braf fydd cydweithio yn y cyfryw bartneriaeth yn ystod 
y 3 blynedd nesaf, gan barhau i geisio ffyrdd newydd o hyrwyddo Undeb y 
Mamau yn yr Esgobaeth. Testun cryn gyffro fydd meddwl am ymweliad y 
Llywydd Bydeang ag Esgobaeth Tyddewi fis Medi – a’r disgwyl yn eiddgar. 


