
Y mae wedi ei gwisgo â nerth 
ac anrhydedd, ac yn wynebu’r 

dyfodol dan chwerthin.

Y mae’n siarad yn ddoeth,
a cheir cyfarwyddyd caredig ar 

ei thafod.
Diarhebion 31:25-26 (BCND)

EI STORI HI, 
EIN STORI NI
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Paratowyd gan...

ar gyfer...



Mae Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang yn cefnogi 
cenhadaeth Duw trwy Bartner-Eglwysi mewn 
gwahanol wledydd ledled y byd, drwy gyfrwng:

• partneriaid cenhadol
• brodorion mewn penodiadau cenhadol
• ysgoloriaethau a hyfforddiant arweinyddiaeth
• grantiau eraill. 

Rhowch yn hael os gwelwch yn dda at y gwaith 
hollbwysig hwn, gan barhau i’w gefnogi yn eich 
gweddïau drwy’r flwyddyn.

Paratowyd y gwasanaeth i’w ddefnyddio’n lleol 
gydag Offrwm y Pasg gan Ferched Methodistaidd 
ym Mhrydain ar ran Cronfa’r Genhadaeth Fyd-
eang. Mae’r weithred hon o addoliad yn galluogi’r 
Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain ac Iwerddon i 
gyfrannu at waith ein Partner Eglwysi dramor.

• A fyddwch mor garedig â defnyddio’r amlen hon ar 
gyfer eich rhodd, fel y gallwn adhawlio treth trwy 
gyfrwng Cymorth Rhodd lle bo modd.

• Dylid gwneud sieciau’n daladwy i “Cronfa 
Cenhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd”.

• Neu, gellir talu’r arian yn uniongyrchol i 
gyfrif Cronfa Genhadaeth Fyd-eang yr Eglwys 
Fethodistaidd trwy drosglwyddiad BACS gan 
ddefnyddio’r wybodaeth isod:

Cod didoli: 40-02-06     Rhif cyfrif: 70951706

Os ydych yn talu trwy’r dull hwn, cofiwch gynnwys 
cyfeirnod eich cylchdaith gyda 02 ar ei ôl. Felly, 
er enghraifft, byddai rhif cylchdaith 18/9 yn 
defnyddio’r cyfeirnod 180902. Os oes digon o le, 
rhowch enw’r gylchdaith hefyd os gwelwch yn dda 
er mwyn bod yn siwr y bydd eich rhodd yn cael ei 
phriodoli i’r gylchdaith gywir. 
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Mudiad hunangynhaliol sy’n ei ariannu ei hun yw 
Merched Methodistaidd ym Mhrydain, o fewn yr 
Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain. Am wybodaeth 
bellach, ewch i www.mwib.org.uk

Mae rhagor o wybodaeth am genhadaeth fyd-eang yr 
Eglwys i’w chael yn  
www.methodist.org.uk/global-relationships/  
e-bost: gr.admin@methodistchurch.org.uk 
ffôn: 020 7486 5502
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