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Mae Bae Colwyn yn dref gymharol newydd a
ddatblygodd yn gyflym rhwng diwedd y
bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r
ugeinfed ganrif.   

Cyn hynny doedd yr ardal yn ddim ond caeau a
choedlannau gyda’r tir a’r ychydig ffermydd a
bythynnod yn eiddo i Stâd Pwllycrochan. Ar ôl
gwerthu’r stâd ym 1865 a sefydlu Cwmni Bae
Colwyn a Stâd Pwllycrochan ym 1875 fe
ddatblygodd yr ardal yn aruthrol.  Roedd y cwmni’n
ymwybodol iawn o’r cyswllt rheilffordd rhwydd
gyda threfi gogledd orllewin Lloegr ac o’r
posibilrwydd i ddatblygu cyrchfan gwyliau ffasiynol.
Gyda hynny mewn golwg fe werthwyd y tir ar
gyfer adeiladu. O’r diwrnod hwnnw ymlaen tyfodd
y dref fel cyrchfan gwyliau gyda’r boblogaeth yn
cyrraedd  4,754 ym 1891. Erbyn 1907 roedd y
nifer wedi cynyddu i 12,000 gydag oddeutu 15,000
o ymwelwyr yn dod i aros bob blwyddyn.

Yn ogystal ag adeiladu tai roedd angen hefyd
adeiladu siopau a chanolfannau cymunedol ar gyfer
y nifer cynyddol o drigolion ac ymwelwyr. Yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd eglwysi a
chapeli yn rhan bwysig o bob cymuned ac, yn naturiol felly, sefydlwyd nifer o
eglwysi a chapeli yn yr ardal. Wrth i’r dref ehangu ac i’r cynulleidfaoedd chwyddo fe
ychwanegwyd at yr adeiladau hyn neu fe godwyd rhai newydd. 

Mae’r daith hon yn eich arwain o amgylch adeiladau crefyddol y dref.
Byddwch yn gweld mor gyfoethog ydy’r dreftadaeth, yn sylwi ar
bensaernïaeth o safon ac yn dysgu hefyd am hynt a helynt yr holl enwadau
gwahanol yn ystod y ganrif a hanner a fu. 

DS. Roedd testun y llyfryn hwn, hyd y gwyddom ni, yn gywir ar adeg ei argraffu.
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Ewch allan o’r maes parcio ger Ffordd Lansdowne, 
trowch i’r dde a cherddwch ar hyd Ffordd Lansdowne.

1. Eglwys Sant
Andreas 
Ar ddechrau’r ugeinfed
ganrif roedd yr eglwys
genhadol ar Ffordd Coed
Pella yn rhy fach i ddiwallu
anghenion trigolion
gorllewin y dref.  Gyda hyn
mewn golwg fe brynwyd
darn o dir ac erbyn 1908
roedd carreg gyntaf Eglwys
Sant Andreas  (St. Andrew)
wedi’i gosod. Eglwys â dau
gorff oedd hwn i fod yn
wreiddiol gyda thŵr ym
mhen dwyreiniol y corff gogleddol.  Yn anffodus ni chafodd cynllun 
J. M. Porter ac Elcock ei gwblhau ac adeiladwyd un corff yn unig. Roedd John Merry Porter yn
bensaer lleol ac yn rheolwr swyddfa Cwmni Stâd Pwllycrochan - fo oedd yn gyfrifol am
gynllunio nifer o adeiladau hynod y dref. Mae’r adeilad a welwn ni heddiw wedi ei godi mewn
dwy ran. Dechreuwyd adeiladu rhan orllewinol yr eglwys ym 1908 mewn arddull Celfyddyd a
Chrefft Gothig. Wedyn, ym 1924 fe ddechreuwyd ar y gwaith o godi’r rhan ddwyreiniol gan
gynnwys y gangell a’r groesfa ogleddol. Adeiladwyd y rhan yma mewn arddull Perpendicwlar.
Defnyddiwyd llechi gwyrdd Westmorland ar gyfer y to gyda’u maint yn lleihau tuag at y brig.
Uwchben porth yr eglwys yn agos at grib y to mae’r gloch lofft hardd talcennog gyda’r gloch
yn hongian ynddo. Tra bod waliau’r eglwys yn garreg calch ashlar dibatrwm mae ochr
ddeheuol corff yr eglwys wedi ei rendro - yn barod i adeiladu’r ail gorff yn ôl pob tebyg.

Agorwyd Neuadd y Jiwbilî ym 1960 i ddathlu jiwbilî’r eglwys. Bu i’r plwyfolion gasglu’r rhan
fwyaf o’r £3,000 oedd ei angen i’w hadeiladu. 

2. Capel y Rhos      
Adeiladwyd y capel
Methodistaidd gwreiddiol
oedd ar y safle hwn ym
1903. Ei enw oedd Capel
Hermon. Cafodd y capel
hwn ei ddymchwel yn 2007
ac fe adeiladwyd Capel y
Rhos i gyfuno tri o gapeli’r
Hen Gorff - Capel Nasareth
ym Mochdre, Capel
Bethlehem ar Ffordd
Lawson, Bae Colwyn, a hen
gapel Hermon. 

Mae dylanwad 
y Methodistiaid Calfinaidd yn yr ardal yn mynd yn ôl i ddiwedd y ddeunawfed ganrif pan
ddechreuodd rai o’r werin oleuedig gynnal gwasanaethau yn y pentrefi cyfagos. Pan
adeiladwyd Capel Hermon ar ddechrau’r ugeinfed ganrif roedd y Methodistiaid Calfinaidd 
yn mynd o nerth i nerth gyda chapeli ym Mochdre a Llanelian yn ogystal â chwe chapel ym
Mae Colwyn.  

Mae dylanwad yr enwad yn Llandrillo-yn-Rhos yn dyddio’n ôl i 1847 pan gynhaliwyd Ysgol 
Sul mewn bwthyn to gwellt o’r enw “Aberhod Bach” a safai yn lle mae Promenâd Cayley
heddiw. Gan fod rhai o'r farn na fyddai capel newydd ar gornel Rhodfa Penrhyn a Phromenâd
Rhos yn ddigon amlwg penderfynwyd adeiladu Capel Hermon ar dir a gafwyd yn rhodd 
gan Syr George Cayley.  

Agorwyd Capel Hermon yn 1903. Roedd yn adeilad trawiadol gyda briciau coch llachar, tu
mewn hardd a ffenestri lliw prydferth. Pan ddymchwelwyd y capel yn 2007 cafodd yr organ ei
hachub a’i hanfon maes o law i
Budapest yn Hwngari.

Mae’r capel newydd, Capel 
y Rhos, yn gapel modern ei 
olwg gyda tho llechi a chyfuniad
o waliau bric a rhai wedi eu
rendro. Mae un o ffenestri lliw
Capel Hermon wedi ei gosod 
yn wal y porth.

Trowch i’r dde a cherddwch ar hyd Ffordd Llannerch Ddwyreiniol (Llannerch
Road East) nes cyrhaeddwch chi’r arwydd am y llwybr cyhoeddus gyferbyn â
Chwrt y Coleg.  O’r llwybr fe welwch chi banel gwybodaeth ar y chwith -
cofiwch ei ddarllen.

Fe allwch chi naill ai barhau â’r brif daith neu ddewis Estyniad A.  I aros ar y
daith hon ewch yn ôl ar hyd Ffordd Lansdowne a throwch i’r chwith i Rodfa
Brackley.  Mae Eglwys Sant Joseff ar y dde.  Ewch i dudalen 5. 

Os ydych chi’n dewis yr estyniad, pan gyrhaeddwch chi ddiwedd Ffordd
Lansdowne trowch i’r dde i Ffordd y Brenin ac yna i’r chwith i Ffordd Conwy.
Ewch at y groesfan a chroeswch y ffordd i Rodfa Brompton ac yna trowch i’r
dde i Ffordd Llannerch Ddwyreiniol. Mae Capel y Rhos ar y dde y tu ôl i’r
fflatiau newydd.  
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3. Safle Hen Gapel
Coleg Penrhos      
Arferai Coleg Merched
Penrhos sefyll yma yn lle
gwelwch chi’r holl dai
newydd o’ch cwmpas.
Unodd y coleg gydag Ysgol
Fechgyn Rydal yn 1995 ac fe
gaewyd yr hen safle yn
1999.  

Sefydlwyd Coleg Penrhos
fel ysgol Fethodistaidd
breifat i ferched mewn tŷ ar
y West Promenade ym
1880. Un o’i sylfaenwyr
mwyaf blaengar oedd y
Parch. Frederick Payne,
oedd hefyd yn gyfrifol am
sefydlu Eglwys
Fethodistaidd Sant Ioan (5). Fo hefyd oedd un o’r rhai a
arweiniodd at sefydlu Ysgol Rydal (ysgol Fethodistaidd breifat i fechgyn yn y dref).   

Sba Hydropathig oedd yr adeiladau gwreiddiol, ac wrth i nifer y disgyblion gynyddu, bu’n
rhaid codi adeiladau ychwanegol. Ar y dechrau byddai merched Coleg Penrhos yn mynychu’r
gwasanaethau yn Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan. Fodd bynnag, erbyn 1925 roedd nifer y
disgyblion wedi cynyddu cymaint fel y codwyd capel ar wahân ar dir y coleg. 

Un o nodweddion hynotaf y capel oedd y ffenestri lliw trawiadol. Yn ffodus cafodd y rhain eu
hachub a’u cludo i brif adeiladau Ysgol Rydal Penrhos ym Mae Colwyn. Yn anffodus cafodd y
capel a’r ysgol eu dymchwel er mwyn gwneud lle i’r tai newydd.

Er hynny, mae’r tŵr a’r ceiliog gwynt oedd ar adeiladau’r Coleg wedi eu hachub ac maent yn
dal i’w gweld ar dir yr hen goleg.    

4. Eglwys Babyddol Sant Joseff           
Roedd oddeutu cant o Babyddion ym Mae Colwyn a’r cyffiniau ym 1895 ac fe gai’r Offeren ei
dathlu mewn tŷ ar Ffordd Rhiw. Er hynny, bob Sul, doi’r ffyddloniaid ynghyd mewn ystafell
fawr yng Ngwesty’r Imperial ar Ffordd yr Orsaf.  

Ym 1898 fe wahoddodd yr Esgob urdd offeiriadol o’r enw “Obladau Mair Burlan” i fod yn
gyfrifol am y genhadaeth. Mae’r Urdd yn parhau i wasanaethu’r plwyf hyd heddiw.    

Wrth i boblogaeth y dref gynyddu roedd angen adeiladu eglwys.  Rhoddodd y Monsignor
James Lennon o Swydd Gaerhirfryn arian i adeiladu eglwys er cof am ei frawd, y diweddar
Ddeon John Lennon. Y bwriad oedd codi eglwys olau, eang, gyda digon o le i’r holl ymwelwyr
Pabyddol yn ogystal â’r Catholigion oedd yn byw yn y fro. Roedd yr eglwys i’w chysegru i Sant
Joseff.

Cafodd tir ei brynu oddi wrth Gwmni Bae Colwyn a Stâd Pwllychrochan. Dechreuodd y gwaith
adeiladu ym 1898 a dwy flynedd yn ddiweddarach roedd yr eglwys ar agor. Y pensaer R.
Curran ddyluniodd yr eglwys ac fe welwn o’i gynlluniau mai clochdy, nid tŵr, oedd wedi’i
ddylunio’n wreiddiol. Adeiladwyd yr eglwys o dywodfaen yn bennaf - tywodfaen melyn ar
gyfer y waliau a nodweddion addurnol o dywodfaen coch. Dydy calchfaen lleol heb ei
ddefnyddio o gwbl heblaw am i wneud y waliau terfyn.   

Agorwyd lleiandy gerllaw’r eglwys ym 1905 ac ysgol gynradd ar dir cyfagos ym 1933.

Trowch i’r dde i Ffordd Conwy a cherddwch at Eglwys
Undebol Sant Ioan sydd ar y dde. 

Cerddwch yn syth ar hyd y llwybr cyhoeddus nes cyrraedd y bont gerdded
sy’n croesi’r A55. Croeswch y bont, trowch i’r dde i Rodfa’r Tywysog (Princes
Drive) yna croeswch y lôn ger y goleuadau a throwch i’r chwith i Ffordd Conwy.
Cerddwch ar hyd y ffordd i gyfeiriad canol y dref nes i chi gyrraedd Eglwys
Sant Joseff ar y dde. Rydych chi nawr wedi ail ymuno â’r brif daith. 
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5. Eglwys Undebol 
Sant Ioan              
Mae Eglwys Sant Ioan (St. John) yn
Adeilad Rhestredig Gradd 2 ac yn
sefyll mewn lleoliad pwysig yn y dref.
Mae ei meindwr tal yn dirnod amlwg
yn yr ardal, yn enwedig wrth gerdded
o’r gorllewin tuag at ganol y dref. 

Mae hanes cynnar yr eglwys yn
ymwneud â stori dau ddyn yn bennaf,
y Parch. Dr William Punshon a’r Parch.
Frederick Payne. Bu’r ddau yn
cydweithio i sefydlu eglwysi
Methodistaidd ar hyd arfordir
Gogledd Cymru. 

Bae Colwyn oedd eu prosiect mwyaf
sylweddol. Eu bwriad oedd creu
datblygiad unigryw bron yn y byd
Methodistiaeth gan gyfuno eglwys
fawr, ysgoldy a thŷ Gweinidog ar un
safle. Robert Curwen oedd pensaer
yr adeilad a T. Foulkes, tad y pensaer
enwog lleol Sidney Colwyn Foulkes,
oedd yr adeiladwr. Dechreuwyd ar y

gwaith adeiladu ym 1881 ac erbyn dechrau 1883 roedden nhw wedi adeiladu’r tŷ Gweinidog
a’r ysgoldy, wedi cloddio sylfaen yr eglwys ac wedi cwblhau’r waliau terfyn a phorth y fynwent.
Fodd bynnag, aeth y coffrau’n wag ac roedd rhaid gohirio’r gwaith am bedair blynedd. Cafodd
y safle’r llysenw “Wesley’s Folly” i ddychan yr ymgais i adeiladu datblygiad eglwysig mor
fawreddog ym Mae Colwyn o bob man. Cafodd yr eglwys ei chwblhau ym 1888.

Bu cysylltiadau cadarn rhwng yr eglwys hon ag addysg Gristnogol erioed. Roedd y Parch.
Payne ymysg y rhai a sefydlodd Coleg Merched Penrhos ym 1880 ac Ysgol Rydal i Fechgyn ym
1885, y ddau yn sefydliadau Methodistaidd. Mae disgyblion ac athrawon y ddwy ysgol wedi
defnyddio Eglwys Sant Ioan dros y blynyddoedd. At hyn, bu Ysgol Rydal Penrhos yn cynnal eu
gwasanaeth beunyddiol yn yr eglwys.

Yn y blynyddoedd diweddar mae aelodau’r Eglwys Undebol (11) wedi ymuno ag Eglwys Sant
Ioan. Mae hyn wedi arwain at newid enw’r eglwys i “Eglwys Undebol Sant Ioan”. Mae’r eglwys
wedi cau erbyn hyn ac mae dyfodol hir dymor yr adeilad yn ansicr.

Croeswch Ffordd Conwy a cherddwch yn eich blaen nes i chi gyrraedd yr
Eglwys Bresbyteraidd ar gornel Ffordd Penarlâg (Hawarden Road). 

6. Eglwys
Bresbyteraidd
Saesneg Ffordd
Penarlâg              
Agorwyd yr eglwys hon
ym 1891 wedi gwario
£3,700 i’w chwblhau. Fe
symudodd y gynulleidfa
yma ar ôl gwerthu eu
hadeilad blaenorol am
£1,800. Roedd yr adeilad
hwnnw ar Ffordd Conwy
hefyd, gyferbyn â
gwaelod Ffordd Coetir
Orllewinol (Woodland
Road West) (10). Bu’r
gynulleidfa Saesneg yn
rhannu’r eglwys gyda’r
gynulleidfa Gymraeg tan
i gapel Engedi (23) agor
ar Ffordd Coetir
Orllewinol.  Fe
gynhaliwyd y gwasanaethau yn Neuadd y
Dref tra’r oedd yr eglwys newydd yn cael ei hadeiladu. 

Mae’r eglwys yn un hardd a diddorol ac wedi’i dylunio gan A. W. Smith o Fanceinion.  Mae hi’n
un o’r nifer o adeiladau coch trawiadol a welwch chi ar y daith. 

Mae to’r eglwys wedi’i wneud o deils coch a chribau coch. Sylwch ar batrwm y teils lluniedig ac
ar y creadur mytholegol ar grib yr asgell orllewinol. Mae’r waliau wedi’u llunio’n goeth o friciau
coch. Bu i’r adeiladwyr ddefnyddio teracota ar gyfer llawer o nodweddion yr adeilad fel y
fynedfa, agoriadau’r ffenestri, rhagfuriau’r talcenni, y croesau ar grib y prif adeilad a rhannau o’r
meindwr tal.

Sylwch hefyd ar y tŵr wyth ochrog a’r meindwr â’i ffenestri, y cynteddau agored i’r dwyrain a’r
gorllewin yn ogystal ag ar ffenest fawr y groesfa.

Mae nodweddion addurnol bendigedig i’r eglwys fel y rhubanau o deils blodeuog a fleur de lys
ar yr ochr deheuol sy’n wynebu Ffordd Conwy. Sylwch hefyd ar y giatiau haearn addurnol ac ar
y colofnau haearn anghyffredin y mae’r giatiau’n gorffwys arnyn nhw. 

Cerddwch i lawr Ffordd Penarlâg tuag at Rodfa’r Tywysog. Trowch i’r chwith a
cherddwch ar hyd Rhodfa’r Tywysog tuag at yr hen Synagog yn Rhif 37. 
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8. Eglwys
Fedyddwyr
Rhodfa’r
Tywysog                    
Eglwys Fedyddwyr
Saesneg Bae Colwyn
oedd yr hen enw ar yr
eglwys hon. Ffurfiwyd
yr eglwys ym 1884 a
bu’r gynulleidfa’n
rhannu capel y
Bedyddwyr Cymraeg
yn Hen Golwyn i
ddechrau ond yn

cynnal gwasanaethau ar wahân. Ym 1888 fe symudon nhw i rannu adeilad y Tabernacl (12) ar
Ffordd Abergele. Yna, ym 1893 bu iddyn nhw symud eto i gwt sinc ar Ffordd Abergele, safle
siop Stermat heddiw. Fe werthon nhw’r adeilad ugain mlynedd yn ddiweddarach a
defnyddio’r arian i godi adeilad newydd ar Ffordd Penarlâg. Fe fuon nhw’n cyfarfod yn
sinema’r Cosy ar Ffordd Conwy tra’r oedd yr adeiladu’n mynd rhagddo gan symud i’r adeilad
o’r diwedd ym 1913. Y bwriad oedd adeiladu eglwys a neuadd, ond dim ond neuadd yr
eglwys a godwyd ar y pryd. 

Bu i’r aelodaeth leihau yn ystod blynyddoedd y rhyfel ac o ganlyniad bu i’r gynulleidfa uno â’r
Eglwys Gynulleidfaol (Yr Eglwys Undebol) (11) ar Ffordd Abergele. Fodd bynnag, fe symudon
nhw’n ôl i Ffordd Penarlâg ym 1953. 

Ym 1988 fe agorwyd cysegr newydd yr eglwys fel bod lle i’r nifer cynyddol o aelodau. Wedi
hynny fe newidiwyd enw’r eglwys i Eglwys Fedyddwyr Rhodfa’r Tywysog, neu, fel y’i gelwir
hi’n Saesneg, i Prince’s Drive Baptist Church.

9. Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf                
Gyferbyn ag Eglwys Fedyddwyr Rhodfa’r Tywysog mae adeilad y Llys lle mae aelodau Eglwys
Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) yn cwrdd.  

10. Capel (Siop Nwyddau
Haearn Matthews heddiw)                    
Fe gynhaliwyd y gwasanaethau Presbyteraidd
cyntaf yn y dref mewn gweithdy saer ar Stryd
Iorwg  (Ivy Street) ym 1871. Yn fuan wedyn bu
i John Pender, perchennog Ystâd
Pwllycrochan, roi tir i adeiladu capel arno ar yr
amod y cynhelid gwasanaethau Saesneg. Ym
1873 fe agorwyd capel hardd o garreg ar
Ffordd Conwy. Fe gynhaliwyd gwasanaethau
dwyieithog tan 1879 pan fu i’r aelodau
Cymraeg agor
Capel Engedi (23)
ar Ffordd Coetir
Orllewinol. Fe
werthwyd y safle
wedyn ac fe

drowyd yr adeilad yn stablau. Fe adeiladodd y Presbyteriaid
Saesneg eglwys newydd (6) ar y gornel rhwng Ffordd Conwy a
Ffordd Penarlâg. Daeth yr adeilad hwn yn Sinema’r Cosy maes o
law a bu Bedyddwyr Rhodfa’r Tywysog yn defnyddio’r adeilad am
ychydig nes y cawson nhw eu heglwys eu hunain.

Trowch i’r dde i Rodfa’r Tywysog yna ewch i fyny Ffordd Penrhyn. Cyn i chi
gyrraedd y pen trowch i’r chwith i’r ffordd gul. Teithiwch ychydig o lathenni ac
yn union cyn y gornel edrychwch i’r dde ac fe welwch chi weddillion wal
calchfaen Eglwys Bresbyteraidd gynnar. 

Ewch yn ôl y ffordd daethoch chi a throwch i’r chwith i Ffordd Penrhyn yna i’r
chwith i Ffordd Conwy. Cerddwch ar hyd y ffordd / Ffordd Abergele nes i chi
gyrraedd yr Eglwys Undebol ar y chwith. 

7. Yr Hen Synagog
Tŷ cyffredin oedd Rhif 37 Rhodfa’r Tywysog yn wreiddiol ond fe’i addaswyd yn Synagog
Iddewig ym 1948. Bu’r gymuned Iddewig fechan yn cyfarfod mewn adeilad allanol a neuadd
eglwys cyn symud yma. Adwaenid y tŷ fel Zion House a bu’r Iddewon yn ei ddefnyddio nes i’r
gynulleidfa leihau a symud i addoli gydag Iddewon Llandudno. Fe werthwyd yr adeilad i’r
gwesty drws nesaf ym 1977. 

Dychwelwch ar hyd Rodfa’r Tywysog i Eglwys y Bedyddwyr. 
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11. Yr Eglwys
Undebol                       
Adeilad haearn
oedd yr adeilad
cyntaf i’w adeiladu
ar y safle hwn. Fe’i
codwyd ym 1878
gan yr Annibynwyr
ac roedd lle i 200
eistedd yno. Bu’r
gwasanaethau yn
ddwyieithog ar y
dechrau ond ym
1882 bu i 11 o
aelodau Saesneg
ffurfio eu heglwys eu

hunain. Er hynny, bu’r ddwy gynulleidfa yn rhannu’r adeilad ac yn cynnal gwasanaethau ar
wahân yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fodd bynnag, ni fu’r trefniant yn llwyddiannus a bu i’r eglwys
Saesneg brynu cyfran yr eglwys Gymraeg. Ym 1885 fe agorwyd eglwys Gymraeg, Capel Salem
(13) gerllaw ar Ffordd Abergele .

Yn yr un flwyddyn yn union fe godwyd yr eglwys hon ar gost o £2,450. Fe’i dyluniwyd hi
gyda’r lloriau ar lefelau gwahanol ac roedd lle i 250 eistedd ynddi. Mae tŷ’r Gweinidog nesaf
at yr eglwys. Adeiladwyd estyniad ym 1901 fel bod lle i 600. At hyn fe ychwanegwyd sawl
ystafell ddosbarth ar y llawr isaf a neuadd fawr hefyd. Y canlyniad oedd eglwys galchfaen
fawreddog gyda dau lawr ac wyneb dwbl.  Mae manylion addurnol o dywodfaen a tho llechi
gyda theils crib coch.

Bu i’r Eglwys Gynulleidfaol uno â’r Bedyddwyr Saesneg ar Ffordd Penarlâg (8) ym 1945 a
chreu’r Eglwys Undebol. 

Yn ddiweddar bu Gwasanaeth Ymgymerwyr y Co-operative yn defnyddio rhan o’r llawr isaf
sy’n wynebu Ffordd Trem y Môr (Sea View Road). 

Yn anffodus, erbyn troad y ganrif roedd yr adeilad wedi dirywio’n ddifrifol ac fe’i gwerthwyd i
ddatblygwyr.

Yn 2002 bu i’r gynulleidfa symud i addoli yn Eglwys Dewi Sant (21) gerllaw. Buon nhw yno tan
2006 pan ymunon nhw ag Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan i ffurfio Eglwys Undebol Sant Ioan
(5).

12. Capel Tabernacl                        
Adeiladwyd Capel y Tabernacl ym 1888 ar gyfer y Bedyddwyr Cymraeg a Saesneg oedd yn
addoli yn Hen Golwyn. Fodd bynnag, fe symudodd y gynulleidfa Saesneg i adeilad arall ym
1891. Fe gostiodd hi £1800 i adeiladu’r capel, yr ysgoldy ac ystafelloedd ychwanegol. Ym
1890 fe godwyd y tŷ capel ar gost o £126. 

Ym 1920 bu i’r Prif Weinidog, David Lloyd George, ymweld â Chapel Tabernacl. Yn dilyn
pregeth gan y Parch. J. S. Jones fe ddywedodd: “Fe deimlais i rym y pulpud Cymraeg yn
cyffwrdd fy nghalon”. 

Gweinidog cyntaf y capel oedd yr enwog Barch. William Hughes a fu’n genhadwr yn y Congo
rhwng 1882 a 1885. Dyma’r gŵr a roddodd fod i Sefydliad y Congo (18). 

Prif nodweddion wyneb blaen y Capel ydy’r bwtresi ochr, y ddau set o ffenestri bwaog dwbl,
y meillion addurnol a’r ffenest
gron bumnalen ar y talcen â’i
mowldin capan bwa.
Nodwedd fwy anghyffredin
ydy’r to llechi ar oledd. Mae
gan y cyntedd amlwg ddrysau
bordiog syml ac fe welwch
chi’r gair “Tabernacl” wedi’i
beintio ar y ffenest hanner
cylch uwch ben y drws.

Ar flaen yr adeilad mae wyth
carreg goffa gyda’r dyddiad
Mawrth y 6ed 1888 arnyn
nhw ynghyd ag enwau
urddasolion y capel a lle’r
oedden nhw’n byw. 

Mae’r organ wedi’i gwneud
gan Rushworth & Draper ac
fe’i gosodwyd ym 1937.
Daeth yr offeryn o ystafell
gerddoriaeth y diweddar
Edward Blackburn,
gwneuthurwr cotwm o Fanceinion a fu’n
byw ym Mryn Eisteddfod, Glan Conwy yn ddiweddarach.  

Cerddwch yn eich blaen ar hyd Ffordd Abergele at Gapel y Tabernacl. 
Cerddwch ar hyd Ffordd Abergele nes i chi gyrraedd Capel Salem
(Antioch) ar y dde. 
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13. Capel Salem
(Antioch)                         
Bu i’r Annibynwyr adeiladu
Capel Salem pan symudon nhw o
safle’r Eglwys Undebol bresennol
(11). Agorwyd y capel ym 1885
ac fe’i addaswyd rhwng 1901 a
1903 ar ddyluniadau Rowland
Lloyd-Jones o Gaernarfon.   

Mae blaen yr adeilad wedi’i
wneud o wenithfaen tywyll
mewn arddull neo glasurol ac fe
ddefnyddiwyd tywodfaen ar
gyfer y nodweddion addurnol
niferus. Ar bob ochr i ran ganol
yr arwyneb yma mae pilastrau
gwenithfaen a thywodfaen gyda
bwa pigfain ar ben pob un.
Rhwng y pilastrau mae ffenestri
mawrion a bwa mawreddog o
dan y talogfaen. Mae’r ffenestri
bwaog bychain sydd o boptu i ddrysau’r llawr gwaelod yn nodwedd hyfryd. Mae dwy fynedfa
amlwg i’r capel gyda dau ddrws coch chwe phanel ym mhob un. Uwchben y ddwy fynedfa
mae bwa llydan trawiadol yn gorffwys ar bedair colofn sydd â capanau wedi’u cerfio.

Sylwch ar y nifer fawr o gerrig sylfaen  - saith ar y chwith, un yn y canol rhwng y mynedfeydd a
saith ar y dde. 

Yn 2001 dechreuodd criw bychan o Fedyddwyr rannu’r adeilad gyda’r gynulleidfa Gymraeg
oedd yn prysur edwino. Ymhen amser bu i’r grŵp Cymraeg ymuno ag eglwys annibynnol arall
yn Hen Golwyn. Bu’r Bedyddwyr yn parhau i ddefnyddio Capel Salem ac fe brynon nhw’r
adeilad yn 2004.  

Ers hynny bu ymdrech fawr i adfer yr eglwys. Gosodwyd to newydd arni, ail-rendrwyd y waliau
a gwnaed nifer o welliannau y tu mewn.  

Capel Salem ydy enw’r adeilad hyd heddiw ond “Antioch” ydy enw’r Eglwys.

14. Capel Shiloh                              
Adeiladwyd Capel Shiloh ar Ffordd Maes Glas ym 1876 gan y Methodistiaid Wesleaidd
Cymraeg. Cafodd y capel ei ailadeiladu a’i helaethu yn 1888. Gyda’r gynulleidfa’n parhau i
dyfu penderfynwyd adeiladu Eglwys Horeb (20) yn Ffordd Rhiw ym 1898. Fodd bynnag,
flwyddyn yn ddiweddarach gwerthwyd y capel i’r Wesleaid Saesneg am £850. Bu’r enwad
hwnnw’n defnyddio’r capel nes symud i Eglwys Nant y Glyn (17). Ar drothwy’r mudo roedd y
gynulleidfa yn rhifo oddeutu 170.

Yn ddiweddarach fe werthwyd y capel a’i droi yn ganolfan bacio wyau. Ar hyn o bryd caiff ei
ddefnyddio fel siop teils ceramig.

Adeiladwyd y capel o
galchfaen ac mae
iddo do llechi a theils
crib coch. Mae’r prif
arwyneb yn wynebu’r
dwyrain tuag at
Ffordd Maes Glas ac
mae calchfaen nadd
deniadol wedi’i
ddefnyddio ar gyfer
y talcen a’r darnau
uwchben ffenestri’r
llawr cyntaf. Mae
peth defnydd wedi’i
wneud o dywodfaen,
ar gyfer agoriadau’r
ffenestri er enghraifft.
Un o’r nodweddion
mwyaf diddorol
ydy’r cerflun cragen
hanner crwn
anghyffredin
uwchben y ffenestri.  

Cerddwch yn eich blaen ar hyd Ffordd Abergele a throwch i’r chwith i Ffordd
Maes Glas (Greenfield Road). Unwaith i chi droi’r gornel, edrychwch i’ch chwith
ac fe welwch chi ‘Coastal Ceramics’ lle’r oedd Capel Shiloh yn arfer bod. 

Mae croeso i chi nawr naill ai barhau ar y brif daith neu ddewis Estyniad B. I
aros ar y brif daith ewch yn ôl  i gyfeiriad Ffordd Abergele gan droi i Ffordd
Rhiw ar y chwith.  Daliwch i gerdded nes cyrraedd Capel Horeb ar y dde.
Trowch i dudalen 17.  
Os dewiswch yr estyniad, trowch i’r chwith i Ffordd Abergele. Cerddwch yn
eich blaen a throi i’r chwith i Ffordd Erskine. Fe ddewch chi ar draws Tŷ
Cwrdd y Cyfeillion ar y chwith cryn bellter i lawr y ffordd.   
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15. Tŷ Cwrdd y Cyfeillion  
Cyn adeiladu’r Tŷ Cwrdd ym 1899, bu grŵp
bychan o’r Crynwyr, Cymdeithas Grefyddol y
Cyfeillion, yn cyfarfod yn nhai ei gilydd.
Rhoddwyd y Tŷ Cwrdd i’r Crynwyr gan deulu
Barlow. Er nad yn Grynwyr eu hunain, roedd
parch mawr gan y teulu i gredoau a
gonestrwydd y Cyfeillion. Er bod y nifer sy’n
mynychu wedi amrywio dros y blynyddoedd, bu’r Cyfeillion yn addoli yma’n ddi dor ers 1899.
Fel llawer o’r capeli cochion sy’n britho’r Llwybr Treftadaeth, mae to, waliau a simdde goch i’r
adeilad yma hefyd. Er hynny, defnyddiwyd ychydig o dywodfaen yma ac acw. Mae ochr y Tŷ
Cwrdd sy’n wynebu Ffordd Erskine wedi’i ddylunio’n syml ond yn ddymunol i’r llygaid. Mae
bwtresi bychain yn rhannu’r wyneb yn faeau ac ym mhob un o’r baeau hyn mae ffenestri clir
bwaog.
Sylwch yn arbennig ar y cyntedd blaen gyda’r fynedfa fwaog wedi’i fowldio mewn bric a’r
drysau panelog gwyrdd tywyll. Mae’r talcen gogleddol yn eithaf plaen oni bai am y ffenest
gron uchel sydd wedi ei rhannu’n naw panel lliw.
Mae tŷ deulawr cyfagos yn rhan o’r datblygiad. 17. Eglwys Fethodistaidd Nant y Glyn     

Adeiladwyd yr eglwys hon ym 1905 er budd y Wesleaid Saesneg oedd yn byw yn ardal
ddwyreiniol newydd y dref. Cyn hyn buont yn addoli yng nghapeli’r Methodistiaid Cymraeg
yn Ffordd Maes Glas (14) a Ffordd Rhiw (19) neu yn Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan (5) yn
Ffordd Conwy. Yn yr agoriad swyddogol gorymdeithiodd llawer o aelodau’r eglwysi hyn i
weld y garreg sylfaen yn cael ei gosod. Ar flaen yr orymdaith roedd Band Pres Bae Colwyn.
Roedd gorymdaith debyg yn 2005 yn ystod y dathliadau canmlwyddiant, gyda rhai mewn
gwisgoedd Edwardaidd.    
Oherwydd serthni’r tir mae’r adeiladau hardd hyn wedi eu codi ar ongl yn wynebu Ffordd
Abergele a Ffordd Nant y Glyn. Dyma gyfansoddiad pensaernïol diddorol iawn. Enw’r
pensaer oedd Arthur Brocklehurst o Fanceinion a gwnaed y gwaith adeiladu gan gwmni John
Tucker & Sons o’r ardal. 
Mae’r adeiladau’n nodweddiadol goch - teils coch (gyda theils lluniedig i addurno), brics
coch Rhiwabon cul cymalog gyda briciau terracotta ar gyfer y bandiau llorweddol, delltwaith
y ffenest, palisau’r talcen a chapiau’r bwtresi.    
Mae’r neuadd gyfagos wedi’i hadeiladu o’r un deunyddiau mewn ffordd debyg. Mae iddi
fynedfa fawreddog sydd wedi’i gorffen gyda cholofnau a giatiau pwrpasol.  Mae tŷ y tu ôl i’r
adeilad yn rhan o’r datblygiad hefyd. 
Mae’r adeiladau wedi goddef traul y blynyddoedd yn rhyfeddol o dda ac mae hyn yn tystio
i safon y dyluniad a chrefftwaith yr adeiladau.

16. Capel Bethlehem      
Adeiladwyd Capel Bethlehem ym 1897 fel
cangen o Gapel Engedi (23). Yn ddiweddarach
daeth yn gapel Methodistaidd ar wahân.
Dyblwyd maint yr adeilad ym 1899 ac erbyn
1905 roedd 362 o aelodau ar y gofrestr.
Ar ôl adeiladu’r neuadd ym 1913 bu grŵp
drama’r capel yn perfformio ynddi ac fe
gynhaliwyd cyngherddau ac eisteddfodau
hefyd. Bu’r di-waith yn defnyddio’r neuadd ym

1936 ac roedd hi hefyd yn fan cyfarfod i’r plant a ffodd o Lerpwl ym 1939.  
I’r dyfodol bydd yr adeilad yn cael ei addasu’n ofalus i dri thŷ teuluol. Fel gydag adeiladau eraill
yn y dref, mae calchfaen lleol wedi’i ddefnyddio yn ogystal â pheth tywodfaen. Y  nodwedd
amlycaf ydy’r talcen cymesur llydan sydd â phum ffenest ganolog glir uwchben y cyntedd, gyda
bwtresi ar bob ochr. Mae’r dyddiad 1897 yn amlwg ar blac carreg crwn. Sylwch hefyd ar y lintel
sydd wedi’i gerfio’n gywrain ac ar yr enw “BETHLEHEM” ar y garreg.

Cerddwch yn ôl i Ffordd Abergele. Trowch i’r chwith ac yna i’r chwith eto i
Ffordd Lawson. Ymhen ychydig fe ddewch chi at hen gapel Bethlehem. 

Ar ddiwedd Ffordd Nant y Glyn fe welwch chi adeilad mawr o friciau melyn.
Dyma oedd Sefydliad y Congo ar un adeg. 

Dychwelwch yn ôl i Ffordd Abergele. Trowch i’r chwith ac yna yn syth i’r dde i
Ffordd Nant y Glyn. 
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19. Eglwys Fedyddwyr Woodhill        
Adeiladwyd yr eglwys hon ym 1902
gan Synod y Methodistiaid Calfinaidd
Cymraeg oedd yn awyddus i godi
eglwys allgymorth genhadol fel cangen
o Engedi (23) yn Ffordd Coetir.
Adwaenid yr eglwys fel Capel y Rhiw
neu’r “capel ar y bryn”. Ym 1908 daeth
yn eglwys annibynnol. Fodd bynnag,
bu i nifer yr aelodau leihau yn raddol a
bu’r capel yn wag am rai
blynyddoedd.  

Ond daeth tro ar fyd. Prynodd Hen
Undeb y Bedyddwyr yr eglwys ym 1935 am £675 a’i hailenwi’n Ebenezer. Ffurfiwyd y grŵp
yma o Fedyddwyr ym 1908. Fe ddechreuon nhw addoli yn Neuadd Maesglas (Greenfield
Hall), yna mewn ysgol yn Ffordd Douglas cyn treulio 9 mlynedd arall yn Rhif 90 Ffordd
Abergele.  

Newidiodd enw’r eglwys eto i Eglwys Fedyddwyr Woodhill yn y 1980au. Erbyn hyn mae
ganddi hi gynulleidfa deilwng iawn ac mae eglwysi cenhadol wedi eu sefydlu yn Llandudno a
Llanfairfechan yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

Adeilad cymharol blaen ydy hwn gyda’r islawr wedi ei gwneud o garreg, y brif ran o friciau
coch a’r to o lechi gyda theils crib plaen. Mae’r talcen blaen sy’n wynebu’r dwyrain ar Ffordd
Rhiw wedi’i ddylunio ar ffurf gymesurol. Mae plac plaen yn y cyntedd. Mae ochrau'r adeilad
wedi eu haddurno’n syml, er bod y bandiau bric uwch ben y ffenestri’n ychwanegu ychydig o
addurn.

20. Capel
Horeb      
Adeiladwyd Capel
Horeb gan y
Methodistiaid
Wesleaidd Cymraeg
wedi i gynulleidfa
Capel Shiloh (14)
dyfu’n rhy fawr. Serch
hynny, dim ond 119
aelod oedd gan Shiloh
ar y pryd felly roedd
hon yn fenter feiddgar
ar y naw. Adeiladwyd
yr ysgoldy ym 1900 ar
gost o £1,000 a’r capel
ym 1902 am £4,000.
Ddwy flynedd yn
ddiweddarach
adeiladwyd dau dŷ y
tu ôl i’r capel.  Ym
1923 bu’n rhaid
ymestyn cefn yr
adeilad er mwyn
gwneud lle i’r organ
bib Bevington
bresennol a ddaeth i
Fae Colwyn mewn trên o Lerpwl. Er hynny, ni chafodd yr organ ei defnyddio’n llawn nes 1926.   

Ers y flwyddyn 2000 fe wnaed gwaith adnewyddu sylweddol ar y capel a’r ysgoldy. 

Mae blaen y capel wedi’i wneud o galchfaen sgwarog. Fel llawer o eglwysi a chapeli’r Llwybr
Treftadaeth, mae parapetau’r talcen, y bandiau cerrig yn ogystal ag agoriadau’r drysau a’r
ffenestri wedi eu gwneud o galchfaen. Sylwch fod yr enw “HOREB” wedi’i gerfio ar blac carreg
uwchben y brif fynedfa ynghyd â’r dyddiad 1902. Mae ochrau’r capel yn symlach o lawer
gyda’r gwaith maen yn blaenach ac yn ddiaddurn.  Mae’r to wedi’i wneud o lechi ac mae iddo
deils crib coch syml.

Sylwch yn arbennig ar y colofnau carreg pigfain ac ar y giatiau addurnol. Edrychwch hefyd ar y
wal derfyn isel sy’n rhedeg gydag ymyl y ffordd. Mae wedi ei gwneud o galchfaen gyda chrib o
dywodfaen arno.

Ewch yn ôl at Ffordd Nant y Glyn i gyfeiriad Rhodfa Nant y Glyn ar y chwith.
Ewch ar hyd y rhodfa i Ffordd y Parc (Park Road). Ar ôl cyrraedd cyffordd
Ffordd Rhiw fe welwch chi Eglwys Fedyddwyr Woodhill ar y chwith. 

Cerddwch i lawr Ffordd Rhiw nes cyrraedd Horeb ar y chwith. Rydych chi nawr
wedi ail ymuno â’r brif daith.  Cerddwch i lawr Ffordd Rhiw i Eglwys Dewi Sant ar y chwith. 

18. Sefydliad Y Congo    
Dechreuwyd Sefydliad Y Congo gan y Parch. W. Hughes, cyfaill i Syr Henry Stanley y bu iddo
ei gyfarfod pan oedd yn cenhadu yn y Congo. (H. M. Stanley wrth gwrs oedd y gŵr a
ynganodd y geiriau enwog, “Dr Livingstone, I presume.”). Ar ôl dychwelyd i Fae Colwyn bu i’r
Parch. W. Hughes gychwyn Sefydliad Hyfforddi Tŷ’r Congo er mwyn dysgu crefftau i blant o
Affrica a’u haddysgu am Gristnogaeth. Yn ddiweddarach, bu’r myfyrwyr hŷn yn mynychu’r
Sefydliad. “Mae’r plant o Affrica sy’n cerdded strydoedd Bae Colwyn bellach wedi dod yn un
o nodweddion yr ardal”. ( John Heywood’s Guide Book to Colwyn Bay (1892).)



18 Bae Colwyn Llwybr Treftadaeth •  Eglwysi a Chapeli 19Bae Colwyn Llwybr Treftadaeth •  Eglwysi a Chapeli

21. Eglwys 
Dewi Sant        
Ym 1899 gwnaed apêl
gyhoeddus am arian i adeiladu
eglwys ar gyfer y ddwy fil o
siaradwyr Cymraeg yn y plwyf.
Erbyn 1903 roedd yr eglwys
wedi ei chodi ar gost o £1,858.
Fe’i adeiladwyd yn gyfochrog i
ran ddeheuol Eglwys Sant Paul
(22), y fam adeilad. Mae’r allor
yng ngorllewin yr eglwys - nid
yn y dwyrain ble mae hi fel
arfer.    

Bu farw’r Ficer, y Canon Hugh
Roberts ym 1916 wedi rhoi 23
blynedd o wasanaeth diflino i’r
eglwys a’r plwyf. Tra roedd yn
Ficer ym Mae Colwyn bu iddo
gwblhau Eglwys Sant Paul (22)
ynghyd ag adeiladu eglwysi
Dewi Sant a Sant Andreas (1), y
Ficerdy a’r Ysgoldy.

Mae Eglwys Dewi Sant yn Adeilad Rhestredig Gradd II wedi’i dylunio gan y pensaer John
Douglas. Ef hefyd gynlluniodd eglwysi Sant Paul a Sant Ioan yn Hen Golwyn. 

Mae’r eglwys hon yn un nodedig ac unigryw gyda tho o deils coch, cloch lofft mawr sgwâr ar
yr ochr dwyreiniol a meindwr wyth ongl am ei phen.  

Gwnaed y waliau o galchfaen sgwario sy’n cyferbynnu â’r tywodfaen coch sy’n addurno
agoriadau’r ffenestri, delltwaith y ffenestri a’r bandiau addurnol. Mae capel cromfannol ar yr
ochr orllewinol. 

Yn wahanol i eglwysi eraill y dref, ceir bwtresi pigfain yma. Sylwch hefyd ar y garreg gyda’r
dyddiad 1902 arni ar ochr dde’r cyntedd.

Mae tu mewn i Eglwys Dewi Sant wedi’i haildrefnu’n ddiweddar er mwyn galluogi i’r
Gymdeithas dros Newid Go Iawn barhau â’u gwaith yn cynorthwyo pobl fregus a digartref
Bae Colwyn.

22. Eglwys Sant Paul            
Safai eglwys plwyf wreiddiol yr Eglwys Wladol rhyw ddwy filltir o Fae Colwyn ym mhentref
Llandrillo-yn-Rhos. Fodd bynnag, gan fod Bae Colwyn yn prysur dyfu roedd angen eglwys yn
y dref. 
Bu i’r gynulleidfa gyfarfod am y tro cyntaf mewn siop saer coed yn Stryd Iorwg (Ivy Street) ym
1871. Y flwyddyn ganlynol fe adeiladwyd ystafell genhadaeth lle mae’r eglwys yn sefyll
heddiw. 
Agorwyd eglwys haearn ym 1880, eto ar y safle presennol. Cafodd yr eglwys hon, sef Eglwys
Genhadol Newydd Colwyn, ei llosgi ym 1886, yn honedig gan derfysgwyr degwm Mochdre
oedd wedi dod dan lach y Parchedig Venables-Williams. Bu i’r gwasanaethau barhau yn y
Neuadd Gyhoeddus sef Theatr Colwyn heddiw. 
Adeiladwyd corff ac ystlysau Eglwys Sant Paul gydag arian yswiriant, tanysgrifiadau a
chasgliadau. Cafodd yr eglwys ei chysegru ym 1888. Ychwanegwyd y gangell bresennol ym
1895 a’r tŵr ym 1911. 
Mae’r eglwys yn enghraifft arbennig o waith rhagorol y pensaer mawreddog John Douglas o
Gaer, (1830-1911). 
Mae’r waliau wedi’u gwneud o galchfaen lleol gydag addurniadau o dywodfaen coch Runcorn.
Mae’r to wedi’i wneud o lechi gwyrddlas gyda’r llechi’n lleihau’n raddol wrth ddynesu at y
grib. Mae’r cyfuniad medrus o’r ddwy garreg - llwyd a choch - i’w gweld ar yr holl adeiladau ac
ar y tŵr. Mae rhagfuriau’r talcen, y rhuban carreg, delltwaith y ffenestri a fframiau’r drysau
wedi’u gwneud o dywodfaen. 
Cafodd y neuadd eglwys gyfagos a adeiladwyd ym 1895 ei chynllunio gan Douglas a Fordham
hefyd. 
Mae Eglwys Sant Paul yn sefyll ar fryncyn ac yn dirnod lleol hynod. Mae hi hefyd yn enghraifft
wych o bensaernïaeth eglwysi diwedd oes Fictoria.

Nesaf i Eglwys Dewi Sant mae Eglwys Sant Paul. 
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Trowch i’r chwith ar waelod Ffordd Rhiw a cherddwch ar hyd Ffordd Abergele
nes i chi gyrraedd Ffordd Coetir Orllewinol ar y chwith. Trowch i Ffordd
Coetir a cherddwch at Gapel Engedi. 

23. Capel Engedi                
Agorwyd y capel hwn ym 1879 gan y
Presbyteriaid Cymraeg a fu’n addoli
gyda’r Presbyteriaid Saesneg cyn
hynny mewn adeilad ar Ffordd Conwy
(Siop Nwyddau Haearn Matthews
erbyn hyn (10)). Erbyn 1902 roedd y
gynulleidfa wedi chwyddo ac fe
godwyd eglwys genhadol ar Ffordd y
Rhiw, Eglwys Fedyddwyr Woodhill
(19) erbyn heddiw. 
Yn fwy diweddar bu Eglwys
Bentecostaidd Elim yn defnyddio’r
adeilad nes iddo gau ychydig
flynyddoedd yn ôl. Mae’n debyg mai
cael ei droi yn fflatiau fydd ei dynged. 
Mae’r capel yn adeilad tal, mawreddog gydag wyneb cymesur o galchfaen sgwariog. Mae
rhagfuriau talcen, agoriadau’r ffenestri a’r drysau, y conglfeini a phennau’r bwtresi wedi’u
gwneud o dywodfaen melyn cyferbyniol. Sylwch ar y ffenest gron bedairdalen ac ar yr wyth
ffenest gron o’i hamgylch.
Mae ochrau’r adeilad yn fwy plaen gyda gwaith maen ar hap a dwy res o ffenestri wedi’u
rhannu’n byrth gan y bwtresi uchel. 
Does dim cyntedd ar y tu blaen dim ond talcen ymwthiol gyda mynedfa blaen a drysau
bordiog syml. Mae’r enw “ENGEDI” a’r dyddiad 1879 wedi’u naddu’n hardd yn y tywodfaen
uwchben y drysau. 

24. Yr Eglwys Ysbrydegol Genedlaethol            
Cafodd yr hen dy yma ei drawsnewid a’i ddefnyddio am flynyddoedd lawer gan yr Eglwys
Ysbrydegol.

Edrychwch y tu ôl i chi ac fe welwch chi’r Eglwys Ysbrydegol Genedlaethol. 

Cerddwch i waelod Ffordd Coetir, trowch i’r chwith i Ffordd Conwy a
cherddwch nes i chi gyrraedd Ffordd Coed Pella. Trowch i’r chwith yna i’r dde i
Ffordd Lansdowne a cherddwch yn ôl at y maes parcio. 




